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Ente Público é o titular da propriedade (sepulcro), cujo 

atributo do uso passa a ser concedido ao delegatário do 

serviço, porquanto a concessão de uso do imóvel público 

seja instrumental à concessão dos serviços cemiteriais e 

dos funerários a eles correlatos;

DECRETA

CAPÍTULO I                                               

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° A construção, o funcionamento, a utilização, a 

administração e a fiscalização do cemitério e a execução 

dos serviços funerários no Município de Camaçari, reger-

se-ão pelo disposto neste Regulamento, demais 

legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis, e 

normas específicas aplicáveis à matéria, em especial o 

que determina:

I - a Resolução CONAMA 335, de 3 de abril de 2003;

II – Legislação de uso do solo;

III - a Lei Estadual n° 3.982 de 1981;

IV – a Lei Municipal nº 1.120 de 2010; e

V - as Normas Técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2° Os Cemitérios do Município de Camaçari são bens 

de uso especial, de utilização reservada e de caráter 

secular.

Art. 3° O funcionamento, a administração e a fiscalização 

dos Cemitérios Municipais de Camaçari serão exercidos 

pela Secretaria de Serviços Públicos – SESP.

Art. 4° Nos cemitérios Municipais de Camaçari serão 

realizados os seguintes serviços:

I - sepultamento;

II - reinumação;

III - exumação;

IV - transladação de despojos para urnas ossuárias;

V - escrituração e registro de sepultamento, exumação, 

transladação e demais registros provenientes dos 

DECRETO 7536/2021
DE 10 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre as normas que regulamentam 

o funcionamento dos cemitérios e serviços 

funerários no Município de Camaçari e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições conferidas por Lei; 

e

Considerando o disposto no art. 30, incisos I e II, da 

Constituição Federal de 1988, segundo os quais 

“Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de 

interesse local; II – suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber; […]”;

Considerando o estabelecido no Decreto Estadual nº. 

4844/2010;

Considerando as disposições insertas no art. 154, da Lei 

nº. 1120/2010, segundo o qual os cemitérios estarão 

sujeitos ao que for estabelecido em regulamento 

específico, a ser posteriormente editado pelo Poder 

Executivo Municipal;

Considerando o estabelecido no art. 12 da Lei Orgânica 

do Município de Camaçari, segundo o qual “Compete ao 

Município […] XXX – regular, executar, licenciar, 

fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o 

caso: […] b) os serviços funerários e os cemitérios; […]”;

Considerando a necessidade de organização e 

aprimoramento da administração dos cemitérios e dos 

serviços funerários prestados no âmbito do Município;

Considerando, ainda, a necessidade iminente de 

ampliação da oferta dos serviços cemiteriais hoje 

oferecidos à população, garantindo-se ainda a sua 

qualidade e adaptação às exigências ambientais e de 

saúde pública, tendo como vetor o princípio da 

sustentabilidade;

Considerando que, no caso dos cemitérios públicos, o 
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serviços prestados;

VI - cadastro de depósitos funerários ou urnas ossuárias;

VII - remanejamento de depósitos funerários;

VIII - vigilância;

IX - ajardinamento, limpeza e conservação;

X - manutenção de ossuários.

Art. 5° Os serviços funerários, de caráter essencial, 

serão executados pelo Município ou, indiretamente, sob 

regime de permissão ou concessão.

CAPÍTULO II                                                              

DAS DEFINIÇÕES

Art. 6° Para efeito do disposto neste Decreto ficam 

adotadas as seguintes definições:

I – cemitério – área destinada a sepultamentos;

II – depósito funerário, sepultura ou gaveta – espaço 

unitário, destinado à inumação;

III – sepultar ou inumar – ato de colocar pessoa falecida, 

membros amputados e restos mortais em local 

adequado;

IV – exumar – ato de retirar pessoa falecida, partes ou 

restos mortais do local em que se ache sepultado;

V – reinumar – ato de reintroduzir a pessoa falecida ou os 

restos mortais, após exumação, na mesma sepultura ou 

em outra;

VI – construção tumular – construção erigida em uma 

sepultura, dotada ou não de compartimentos para 

sepultamento ou colocação de despojos provenientes de 

exumações, compreendendo-se:

a) carneiro ou gaveta – unidade de cada um dos 

compartimentos para sepultamentos existentes em uma 

construção tumular;

b) campa ou jazigo – compartimento destinado a 

sepultamento contido;

c) mausoléu – monumento funerário suntuoso;

d) urna ossuária – recipiente de tamanho adequado para 

conter ossos ou partes de corpos exumados, 

devidamente identificados;

e) ossuário – local para acomodação de ossos, contidos 

ou não em urna ossuária.

VII – urna, caixão, ataúde ou esquife – caixa com formato 

adequado para conter pessoa falecida ou partes;

VIII – lápide – laje tumular que cobre ou fecha e identifica 

o depósito funerário;

IX – translado – ato de remover pessoa falecida ou restos 

mortais de um lugar para outro;

X – avenidas ou alamedas – acessos principais, centrais 

e laterais do cemitério, iniciando-se dos portões e dos 

pontos de distribuição;

XI – ruas – acessos transversais às avenidas ou 

alamedas, dividindo quadras, jazigos e ossuários.

CAPÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO, DA ADMINISTRAÇÃO E DA 

INSTALAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Art. 7° Os Cemitérios Municipais de Camaçari 

permanecerão abertos à visitação das 08h às 17h.

Parágrafo único. O serviço de sepultamento será 

realizado das 08h às 17h.

Art. 8° Fica assegurada a todas as crenças a prática de 

seus cultos nos cemitérios públicos, quando da 

realização dos velórios, exigindo-se apenas prévio aviso, 

observado o disposto no art. 7° deste Decreto.

Art. 9° Os cemitérios públicos serão cercados por muros, 

grades ou quaisquer outros elementos arquitetônicos que 

evitem o devassamento do interior e permitam o 

fechamento e a segurança.

Art. 10 As áreas internas dos cemitérios públicos serão 

divididas em quadras, jazigos e ossuários, separados por 

meio de avenidas, alamedas e ruas, paralelas ou 

perpendiculares, obtendo-se, assim, o alinhamento e a 

numeração dos depósitos funerários.

Art. 11 O ajardinamento e a arborização dos cemitérios 

públicos deverão ser executados e mantidos de forma a 

garantir o melhor aspecto paisagístico.

CAPÍTULO IV

DA ESCRITURAÇÃO DOS CEMITÉRIOS EM GERAL

Art. 12 Além dos livros exigidos pela legislação fiscal e 

outros, cada cemitério terá, obrigatoriamente:

I - Livro de Registro de Sepultamentos;

II - Livro de Registro de Exumações;

III - Livro de Registro de Ossuários;
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IV - Livro de Registro das Sepulturas;

V - Livro de Registro de Translados;

VI - Livros-Tombo;

VII - Livro de Registro de Reclamações;

VIII - Livro de Entrada e Saída de Material;

IX - Talão de Recibos;

X - outros livros que se fizerem necessários aos registros 

dos serviços e atividades prestados no Cemitério.

Art. 13 Todos os livros deverão ser aprovados pela 

Secretaria de Serviços Públicos - SESP e serão 

autenticados pela Gerência de Cemitérios, mediante 

termo de abertura, rubrica de todas as folhas, 

seguidamente numeradas, e Termo de Encerramento.

Art. 14 A Administração do cemitério será obrigada a 

manter os registros contábeis e de ocorrências nas 

melhores condições de guarda e conservação, 

encadernados e guardados em cofres que ofereçam os 

necessários requisitos de segurança, principalmente 

contra incêndio e furto.

Art. 15 No livro de registro de sepultamentos serão 

anotados todos os sepultamentos ocorridos no dia, em 

ordem de hora, dia, mês e ano.

§ 1° O registro conterá todas as indicações necessárias à 

identificação da sepultura em que tiver ocorrido o 

sepultamento, com designação da espécie, número da 

sepultura, quadra e rua em que estiver sepultada;

§ 2° O registro conterá os nomes, sobrenomes, apelidos, 

etc., dos sepultados de acordo com a documentação 

apresentada para o sepultamento (Certidão de Óbito, 

Guia de Sepultamento, atestado ou declaração 

apresentada, conforme cada caso).

§ 3° O registro indicará a documentação apresentada 

para o sepultamento, tal como atestado de óbito, 

certidões, guias, dentre outras.

§ 4° No caso de sepultamento de indigentes o registro 

poderá ser simplificado, conforme as circunstâncias, 

devendo, no entanto, o gestor do Cemitério garantir a 

melhor identificação possível do de cujus.

Art. 16  No livro de registro de exumações serão 

anotadas todas as exumações ocorridas no dia, em 

ordem de hora, dia, mês e ano.

Parágrafo único. Obedecer-se-á, quanto ao registro das 

exumações, ao disposto nos parágrafos do art. 15 deste 

Decreto, para o registro de sepultamentos, 

acrescentando-se, ainda, se for o caso, o nome da 

autoridade requisitante.

Art. 17 No livro de registro de ossuários serão anotados 

todos os enterramentos de restos mortais (ossos) 

ocorridos no dia, em ordem de hora, dia, mês e ano.

Parágrafo único. Obedecer-se-á, quanto ao registro de 

ossuários, ao disposto nos parágrafos do artigo 15 deste 

Decreto, para o registro de sepultamentos.

Art. 18 No livro de registro de translados serão anotados 

todos os translados ocorridos no dia, em ordem de hora, 

dia, mês e ano.

Parágrafo único. Obedecer-se-á, quanto ao registro dos 

translados, ao disposto nos parágrafos do art. 15 deste 

Decreto, para o registro de sepultamentos, 

acrescentando-se, ainda, o local e o número da sepultura 

ou do ossuário de destino dos restos mortais dentro do 

Cemitério Municipal de Camaçari ou de outro cemitério, 

ou para o ossuário geral.

Art. 19 Os livros de registro de sepultamentos, 

exumações, ossuários e translados serão escritos por 

extenso, sem abreviações, nem algarismos, neles não 

devendo haver emendas, rasuras, borrões ou 

substituições de qualquer natureza.

Art. 20 Nos livros-tombo far-se-á, sucintamente, 

anotações dos registros feitos nos livros de 

sepultamentos, exumações, ossuários, translados, com 

indicação do número do livro e folhas onde se encontram 

os registros integrais dessas ocorrências, de 

personalidades históricas de Camaçari.

Parágrafo único. Os livros-tombo serão escriturados, 

um, por ordem de número das sepulturas, outro, por 

ordem alfabética do nome das pessoas cujos cadáveres 

foram sepultados, exumados ou daqueles cujos restos 

mortais foram transferidos para os ossuários ou 

cremados.

Art. 21  No livro de registro das sepulturas indicar-se-ão 

aquelas sobre as quais já se constituíram direitos, com o 

nome, qualificação e endereço de seu titular, bem como 

se anotarão as transferências ocorridas.

Parágrafo único. A Secretaria de Serviços Públicos - 

SESP poderá autorizar, a seu juízo, e mediante 

requerimento da administração do cemitério, a 

substituição deste livro por fichário próprio, cujas fichas 

serão por ela igualmente aprovadas e autenticadas.

Art. 22  O livro de registro de reclamações deverá ficar à 

disposição do público, em lugar visível, com indicação de 

sua existência, e servirá para anotação das deficiências 

da prestação dos serviços apontados pelos usuários.

Art. 23 No livro de entrada e saída de materiais serão 

feitos os seguintes registros:
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I - escrituração de relação discriminada de todo material 

para o cemitério, em ordem cronológica;

II - indicação discriminada de saída e uso de materiais, 

com designação de rua, quadra e sepultura onde foram 

aplicados;

III - nome de pessoas que expediu e que recebeu a ordem 

de entrega dos materiais.

CAPÍTULO V

DAS CONSTRUÇÕES TUMULARES E DEPÓSITOS 

FUNERÁRIOS

Art. 24  As construções tumulares e depósitos funerários, 

dependendo da localização e agrupamento, entendem-

se por sepulturas e ossuários.

§ 1° Sepultura é o espaço unitário, destinado a 

sepultamentos, classificadas como:

I - campas: são covas funerárias, abertas no terreno para 

sepultamento;

II - campa familiar: são covas perpétuas adquiridas por 

apenas um concessionário;

III - carneiros ou gavetas: são compartimentos 

superpostos com abertura frontal, construídos com tijolos 

ou outro material similar, destinados a sepultamentos, 

existindo ainda, um tipo especial, destinados a pessoas 

consideradas obesas e de maior estatura.

§ 2° Ossuário é o espaço destinado ao depósito de ossos 

e classifica-se em individual, coletivo e geral:

I - ossuário individual é local destinado ao depósito de 

apenas uma ossada;

II - ossuário coletivo é destinado ao depósito de ossadas, 

sendo de uso dos famil iares e/ou pessoas 

expressamente autorizadas pelo concessionário;

III - ossuário geral é o local destinado ao depósito de 

ossos provenientes de sepulturas cuja concessão tenha 

caducado ou não tenha sido prorrogada nos termos 

legais, e das construções tumulares públicas.

Art. 25  O ossuário acomodará:

I - restos mortais não identificados e exumados dos 

depósitos funerários;

II - restos mortais oriundos de depósito funerário de uso 

temporário, com prazo exaurido e sem prorrogação;

II, - restos mortais oriundos de depósito funerário de uso 

perpétuo, quando o titular não tiver providenciado a sua 

regular transferência;

IV - restos mortais provenientes de depósitos funerários 

ou urnas ossuárias, cujos usos tenham sido revogados, 

por abandono.

Art. 26 Norma específica da Secretaria de Serviços 

Públicos estabelecerá os padrões das construções 

tumulares e depósitos funerários previstos no art. 25, 

deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DO USO DOS DEPÓSITOS FUNERÁRIOS

Art. 27  O uso dos depósitos funerários classifica-se em:

I – temporário:

a) Carneiros ou gavetas;

b) Ossuário Geral.

II – perpétuo:

a) Campas ou jazigos;

b) Ossuário Individual.

Seção I

Do Uso Temporário de Depósito Funerário

Art. 28 O uso temporário de depósito funerário poderá 

ser gratuito e destinado ao sepultamento de pessoa 

identificada, cabendo ao familiar do de cujus apresentar 

qualificação e comprovar domicílio, por meio hábil.

§ 1° O serviço de inumação ficará condicionado ao 

recolhimento prévio da taxa única fixada pelo Poder 

Público, ressalvada a comprovação de hipossuficiência 

ou a hipótese de sepultamento de pessoa não 

identificada.

§ 2° O uso previsto no “caput” deste artigo, será pelo 

prazo de 03 (três) anos, a contar da data do 

sepultamento, facultada a prorrogação por um período 

de mais dois anos, mediante análise e deferimento da 

Administração Pública.

§ 3° Para prorrogação de prazo, é condição 

indispensável o atendimento dos seguintes requisitos:

I - decurso do período de inumação;

II - bom estado de conservação do depósito funerário;

III - lápide dotada das inscrições funerárias;

IV - dados cadastrais atualizados;
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V - recolhimento da taxa ou preço público.

§ 4° Os restos mortais serão retirados do depósito 

funerário temporário após 03 (três) anos de 

sepultamento, exceto se:

I - o responsável ou familiar, obedecendo a ordem 

sucessória, no prazo de 90(noventa) dias antes do 

vencimento, requererem prorrogação por mais dois 

anos, sendo contados a partir do dia seguinte da data em 

que findou o prazo inicialmente concedido, desde que 

deferido pelo Secretário de Serviços Públicos.

II - constatada a inocorrência de decomposição dos 

restos mortais, hipótese em que será prorrogado o prazo 

inicial do uso do depósito funerário por mais 01 (um) ano, 

sem o recolhimento do valor fixado pelo Poder Público.

§ 5° Os interessados em prorrogar o prazo estabelecido 

no § 2° deste artigo, deverão encaminhar o requerimento 

ao órgão competente da administração, devidamente 

instruído com cópia de Registro Geral (RG), Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

§ 6° Na data do sepultamento o responsável pela 

sepultura assinará o Termo de Ciência e Notificação que 

constará o prazo mencionado no § 2° deste artigo, 

devendo ser fornecida uma via para o mesmo.

§ 7° Sendo deferido o pedido de prorrogação, o 

requerente terá até 30 (trinta) dias após a devida 

comunicação para comparecer na administração do 

cemitério e efetuar o recolhimento do valor fixado pelo 

Poder Público.

Art. 29 É proibida a perpetuação das sepulturas 

temporárias, concedidas gratuitamente.

Art. 30 O acondicionamento em ossuário geral poderá 

ser requerida, mediante prévio recolhimento do valor 

fixado pelo Poder Público, sendo concedido pelo prazo 

improrrogável de 5 anos.

Art. 31  Terminado o prazo fixado para uso temporário do 

depósito funerário, consideradas as possíveis 

prorrogações, os responsáveis pelas sepulturas 

temporárias serão convocados por edital, publicado no 

Diário Oficial da Prefeitura ou em jornal de grande 

circulação, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data de publicação do Edital, comparecer na 

administração do cemitério para providenciar a 

transladação dos restos mortais para urna ossuária ou 

para promover a destinação que lhe convier, mediante 

prévio recolhimento do valor fixado pelo Poder Público.

Parágrafo único. Esgotado o prazo estabelecido no 

"caput", deste artigo, sem manifestação do 

concessionário, familiar ou interessado, haverá a 

exumação e remoção dos restos mortais com 

cremação/incineração, independentemente de remessa 

de aviso postal, ficando a Secretaria de Serviços 

Públicos autorizada a determinar a demolição de 

eventuais obras existentes no depósito funerário, sem 

que lhe assista direito à indenização, a qualquer título.

Seção II

Do Uso Perpétuo e Transferência de Depósito 

Funerário

Art. 32 A Administração Pública poderá conceder 

sepulturas e ossuários pertencentes ao Poder Público, 

conferindo-se ao concessionário o título de concessão 

perpétua, mediante ao pagamento do valor fixado pelo 

Poder Público.

§ 1° O título de concessão perpétua só será expedido se 

houver disponibilidade de sepultura e/ou ossuário.

§ 2° Deverá o pretendente apresentar requerimento 

escrito, com os seguintes requisitos:

I - comprovação da condição de titular do uso temporário 

do depósito funerário;

II - requerimento do translado dos despojos;

III - comprovação do recolhimento do valor fixado pelo 

Poder Público;

IV - declaração de disponibilidade de acompanhamento 

da colocação dos despojos na respectiva urna, após o 

deferimento do pedido, em dia e hora previamente 

designados.

§ 3° O não comparecimento do titular na data aprazada 

ou a ausência de justificativa acarretará a revogação do 

despacho concessivo de uso perpétuo.

§ 4° Os valores das concessões de sepulturas e 

ossuários perpétuos serão estabelecidos por ato do 

Poder Executivo.

Art. 33 O familiar ou o concessionário de depósito 

funerário (campas e ossuário individual) é obrigado a 

mantê-lo limpo e a realizar obras de conservação que, a 

critério do Poder Público, forem necessárias para a 

estética, segurança e salubridade do cemitério.

Art. 34 A caducidade da concessão perpétua ocorrerá 

quando o depósito funerário apresentar aspecto de 

abandono.

Parágrafo único. Serão consideradas em abandono ou 

ruína a campa e ossuário com falta de limpeza, 
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conservação e reparação.

Art. 35 Os concessionários de campa e ossuário 

individual em estado de abandono ou ruína serão 

convocados para que procedam aos serviços 

necessários dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1° A intimação dar-se-á pessoalmente por via postal em 

primeira tentativa, e no insucesso, por edital publicado no 

Diário Oficial da Prefeitura ou em jornal de grande 

circulação, com prazo a contar da data da publicação.

§ 2° Terminado o prazo estabelecido no "caput" e não 

havendo qualquer manifestação de interesse por parte 

dos responsáveis, serão abertos os depósitos funerários 

e os restos mortais serão destinados a um ossuário geral, 

revogando a concessão perpétua, salvo se não houver 

decorrido o período de inumação de 03 (três) anos, 

hipótese em que se observará este prazo para as 

providências consignadas neste parágrafo.

§ 3° Ocorrendo a retirada e demolição dos ornamentos e 

lápide da sepultura pela Administração, em razão da 

inércia do concessionário, a este não corresponderá 

direito a indenização, de qualquer espécie.

§ 4° Ocorrendo a caducidade, a sepultura voltará a 

pertencer ao Poder Público.

Art. 36  A titularidade da concessão dos direitos de uso 

de sepulturas e ossuários perpétuos, poderá ser 

transferida, por processo administrativo, mediante o 

prévio recolhimento do valor fixado pelo Poder Público, 

desde que comprovada pelo concessionário a sua 

titularidade.

§ 1° Todo e qualquer concessionário de sepultura ou 

ossuários em cemitério público só poderá dispor de sua 

concessão, se respeitar os direitos decorrentes de 

sucessão legitima.

§ 2° Por falecimento do concessionário, o pedido de 

transferência de titularidade dos direitos de concessão 

de uso de depósito funerário, em decorrência dos direitos 

de sucessão legitima, somente poderá ser apreciado se 

instruído do atestado de óbito.

§ 3° A transferência de titularidade pressupõe a 

exumação de eventuais despojos existentes no depósito 

funerário, salvo os casos de sucessão legítima. 

CAPÍTULO VII

 DOS SEPULTAMENTOS 

Art. 37 Os sepultamentos são classificados em gratuitos 

e onerosos.

Art. 38 Os sepultamentos serão realizados mediante 

apresentação dos seguintes documentos:

I - certidão de óbito do de cujus, devidamente expedida 

pelo Cartório competente;

II - guia de pagamento do valor fixado pelo Poder Público 

para o serviço de sepultamento;

III - título perpétuo ou comprovante de concessão de uso, 

conforme o caso;

IV - comprovante de renda da família do de cujus, para os 

casos de gratuidade das tarifas de sepultamento;

V - procuração para fins de sepultamento, ou autorização 

do cessionário do sepulcro, quando for o caso.

Art. 39  Na solicitação de sepultamento será obrigatória a 

apresentação de documentos que identifiquem o 

detentor ou o titular do uso do depósito funerário.

§ 1° No caso de sepultamento em depósito funerário de 

uso temporário deverá ser comprovado o domicílio do 

falecido.

§ 2° Falecido o titular do uso perpétuo do depósito 

funerário, será permitido o sepultamento do(a) cônjuge, 

companheiro(a), pais, filhos, avós, irmãos e netos, desde 

que comprovado o parentesco, salvo por ordem judicial.

§ 3° O sepultamento ou exumação em depósito funerário 

pertencente à entidade religiosa deverá ser previamente 

autorizado pelo seu responsável ou procurador.

§ 4° A Administração do Cemitério manterá, no local, 

cadastro dos depósitos funerários onde constem o 

endereço do concessionário, os registros dos despojos 

nele guardados e o(s) nome(s) do(s) detentor(es) ou 

titular(es) do uso deste.

Art. 40 Ficam isentos do pagamento de taxas de 

sepultamento e demais serviços funerários todos 

aqueles que não tenham condições econômicas de 

arcarem com as despesas, mediante apresentação de 

declaração de hipossuficiência, de acordo com a lei, e 

apresentação de demais documentos comprobatórios.

Art. 41 Os sepultamentos efetuados de forma gratuita, 

em sepulturas temporárias que não é admitida a 

prorrogação nem a perpetuação, somente ocorrerão 

mediante prévia e expressa autorização escrita provinda 

do órgão competente da Prefeitura, através de seu 

representante ou servidor municipal por ele designado.

Parágrafo único. Para os casos previstos no “caput” 

deste artigo, será exigida a comprovação de residência 

do falecido no Município de Camaçari, para efeito do que 
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dispõe o art. 41 deste Decreto.

Art. 42 Nenhuma inumação será feita sem que tenha sido 

apresentada pelos interessados a certidão de óbito 

passada pela autoridade competente.

§ 1° Na falta de certidão de óbito o caso será logo 

comunicado à autoridade policial e o cadáver 

encaminhado ao IML para averiguação e realização das 

medidas necessárias.

§ 2° Se da certidão de óbito não constar a causa da morte 

e se houver sinais ou denúncias que a tornem suspeitas, 

o sepultamento será feito após comunicação do ocorrido 

à autoridade policial.

Art. 43 Qualquer que seja o motivo que obste um 

enterramento, nenhum cadáver poderá permanecer 

insepulto por mais de vinte e quatro horas.

CAPÍTULO VIII

DAS EXUMAÇÕES

Art. 44 As exumações dependem de licença da 

Prefeitura e somente poderão ser realizadas nos 

seguintes casos:

I - decurso do prazo de três anos do último sepultamento 

ou da última renovação;

II - por ordem judicial;

III - interesse em transladação dos despojos para outro 

cemitério dentro ou fora do Município;

IV - no caso de remoção no interior do cemitério.

Parágrafo único. A existência de dívidas relativas aos 

tributos municipais pertinentes ao serviço não impedirá a 

exumação, porém acarretará a inscrição na dívida ativa 

do município.

Art. 45  A exumação, fora dos casos previstos no art. 45 

deste Decreto, somente poderá ser executada quando 

solicitada pelo titular do depósito funerário, por meio de 

procuração ou ordem judicial, obrigando-se a 

comparecer ou a indicar quem o represente no ato, e 

mediante o prévio recolhimento do valor fixado pelo 

Poder Público.

Art. 46  Na hipótese do inciso I do art. 45, deste Decreto, 

o Setor de Cemitério, 30 (trinta) dias antes da exumação, 

notificará o responsável ou familiar por edital publicado 

no Diário Oficial da Prefeitura e em jornal de grande 

circulação, comunicando da data de exumação de restos 

mortais.

Parágrafo único. Após o decurso dos prazos previstos 

no inciso I do art. 45, deste Decreto, os concessionários 

poderão solicitar a transferência dos restos mortais para 

outro local de sepultamento oficial, através de 

autorização da Diretoria de Vigilância à Saúde, que fixará 

os critérios para remoção e transporte dos restos mortais.

Art. 47 As exumações procedidas por ordem judicial 

serão efetuadas na presença da autoridade que houver 

requisitado e sob a direção e responsabilidade de 

médicos legistas, podendo a Prefeitura, se julgar 

necessário, acompanhar o ato por representante.

Art. 48 No caso de transladação para local fora do 

Cemitério onde se encontre sepultado, na hipótese do 

inciso III, do art. 45, deste Decreto, será fornecida pela 

Prefeitura, guia de translado.

Art. 49 Fica vedada a exumação em período anterior a 03 

(três) anos da data do sepultamento, ainda que 

sobrevenha pedido de novo sepultamento ou que seja 

constatado o estado de abandono do depósito funerário, 

ressalvados os casos de:

I - exumação de caixão “in totum” para simples 

translado dentro do mesmo cemitério, nas hipóteses de 

construção, reconstrução ou reforma do depósito 

funerário, que só poderá ocorrer se decorrido o prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias e não ultrapassado o prazo 

máximo de 90 (noventa) dias da data do falecimento;

II - exumação de corpos, requisitada por autoridade 

sanitária competente, nos casos de comprovado 

interesse público, bem como nos pedidos de autoridades 

judiciárias ou policiais.

Art. 50 O transporte intermunicipal, interestadual ou 

internacional de restos mortais exumados será feito em 

urna ossuária adequada, após autorização da autoridade 

sanitária competente.

CAPÍTULO IX

DOS RESTOS MORTAIS

Art. 51 Os restos mortais resultantes de exumação 

definitiva poderão ser requisitados pelas pessoas 

autorizadas a requerer a exumação para serem 

depositados em ossuários situados no cemitério, ou em 

outro cemitério, observadas as exigências legais 

vigentes.

Art. 52 Não sendo os ossos reclamados, poderá a 

Administração do cemitério incinerá-los ou depositá-los 

em ossuário geral público existente no cemitério.
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§ 1° Os restos mortais retirados dos jazigos, quando 

houverem, serão transferidos para o ossuário geral, 

devidamente embalados e com identificação, mediante o 

recolhimento da respectiva taxa de Preço Público.

§ 2° Os ossos identificados e não identificados, 

depositados no ossuário geral público, poderão ser 

periodicamente incinerados, ressalvados os prazos 

indicados no art. 31 deste decreto e mediante publicação 

o Diário Oficial da Prefeitura ou em jornal de grande 

circulação, 30 (trinta) dias antes da incineração.

§ 3° Igual destino poderá dar a Administração do 

cemitério aos restos mortais retirados das sepulturas 

consideradas sem conservação, na forma deste Decreto, 

após depósito em ossuário pelo período de 06 (seis) 

meses.

§ 4° Poderá ainda a Administração do Cemitério, 

mediante convênios a serem celebrados, na forma da 

Lei, destinar os ossos a instituições e estabelecimentos 

científicos de ensino e pesquisa.

Art. 53  Nos cemitérios poderão existir nichos perpétuos, 

em columbário, para depósito de ossadas exumadas.

Art. 54 Nos cemitérios, mediante o pagamento dos 

valores fixados pela Administração Pública, existirão 

depósitos em que as ossadas poderão ser conservadas 

temporariamente, por solicitação dos interessados, 

enquanto constituem os jazigos a que devem ser 

recolhidos ou decidam seu destino, não podendo esse 

depósito temporário exceder de 06 (seis) meses, findos 

os quais serão os ossos recolhidos ao ossuário geral ou 

incinerados.

Art. 55  Esgotada a capacidade ou decorrido 01 (um) ano 

da exumação e ingresso dos restos mortais, nos 

ossuários gerais, ressalvados os prazos indicados no art. 

31 deste decreto, os restos mortais neles depositados 

deverão ter seu destino final providenciado pelo órgão 

competente da Prefeitura, que determinará a publicação 

de edital no Diário Oficial da Prefeitura e em jornal de 

grande circulação, contendo as seguintes informações:

I - relação nominal dos falecidos correspondentes aos 

restos mortais, a data de falecimento e o local onde se 

encontram;

II - que os ossos serão objeto de incineração para 

destinação final.

CAPÍTULO X

DO REMANEJAMENTO

Art. 56 O remanejamento de depósito funerário de uso 

temporário ou perpétuo poderá ocorrer a pedido do 

detentor ou do titular, no caso de comprovado interesse 

público ou quando houver necessidade de:

I - substituir por outro cemitério público, quando saturada 

a capacidade de utilização que torne inviável a 

decomposição dos corpos;

II - expandir ou verticalizar determinadas áreas dos 

cemitérios públicos;

III - recompor depósitos funerários em condições de 

ruínas.

§ 1° Fica garantido ao detentor ou titular, no caso de 

remanejamento, o direito à obtenção de depósito 

funerário similar.

§ 2° O remanejamento não gera qualquer direito a 

indenização ao detentor ou titular do depósito funerário.

CAPÍTULO XI

DA MANUTENÇÃO

Art. 57 Os concessionários de terrenos, ou seus 

representantes são obrigados a fazer serviços de 

limpeza e as obras de conservação e reparos das 

muretas, túmulos, jazigos, mausoléus e outros que 

tiverem construído ou que forem julgados necessários 

para a estética, segurança e salubridade do cemitério.

§ 1° Nas sepulturas em que não forem feitos os serviços 

de limpeza ou em estado de abandono ou ruínas, ou em 

casos urgentes ou excepcionais, as obras de 

conservação e reparação serão feitas pela administração 

pública municipal, sendo as despesas cobradas do 

concessionário.

§ 2° Após duas notificações feitas ao concessionário pelo 

fato da sepultura estar sem os serviços de limpeza e 

manutenção, decorrido o prazo para exumação, a 

sepultura será demolida, retornando o espaço para uso a 

critério da administração do cemitério.

Art. 58 É obrigatório o pagamento dos valores fixados 

pela Administração Pública pela concessão de uso e 

serviços prestados, sob pena de extinção dos direitos e 

cobrança judicial do débito.

CAPÍTULO XII

DAS OBRAS E SERVIÇOS
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Art. 59 Toda construção, demolição, reforma, 

ornamentação e melhoramento de depósito funerário 

dependerá de prévia aprovação do órgão competente do 

Poder Público Municipal, que considerará os aspectos 

estéticos e os padrões de higiene e segurança.

§ 1° O detentor ou o titular de uso de depósito funerário 

deverá ingressar com requerimento dirigido a Secretaria 

de Serviços Públicos, acompanhado do respectivo 

projeto e instruído com os seguintes elementos:

I - identificação do profissional autônomo ou da empresa 

responsável pela execução, que deverá comprovar a 

regularidade de sua inscrição no Município e estar 

devidamente cadastrado na unidade responsável;

II - indicação dos materiais a serem utilizados;

III - memorial descritivo e croqui, no caso de construção, 

demolição ou reforma de mausoléu ou de carneiro de 

solo.

§ 2° O funcionário destacado para a realização da obra 

ou do serviço deverá apresentar-se, junto ao cemitério 

público, munido de identificação pessoal ou de crachá.

§ 3° Somente poderão permanecer no local da execução 

da obra ou do serviço o profissional autônomo ou o 

funcionário da empresa contratada, devidamente 

autorizados para esse fim, vedado o auxílio de terceiros 

estranhos à empreitada, sob pena de aplicação de multa, 

ao detentor ou ao titular.

Art. 60 As sepulturas serão construídas dentro dos 

padrões indicados pelo Município, dependendo do tipo e 

da área em que se localiza dentro do Cemitério.

Parágrafo único. Na expedição da licença para 

construção, será determinado o tamanho, altura, número 

de gavetas, dentre outros.

Art. 61  As obras de embelezamento e/ou emplacamento 

deverão ser realizadas em até 06 (seis) meses a partir do 

sepultamento, mediante visto da administração do 

cemitério.

§ 1° Quando o concessionário não executar as obras 

previstas no “caput” deste artigo, a Municipalidade 

notificará o interessado, por edital publicado no Diário 

oficial da Prefeitura ou em jornal de grande circulação, 

para que promova a execução no prazo de 30 (trinta) 

dias.

§ 2° O não atendimento ao disposto no § 1°, deste artigo, 

ensejará a caducidade da concessão, com a perda dos 

valores pagos.

Art. 62  O responsável deverá comunicar a conclusão da 

obra ou do serviço à unidade responsável, que procederá 

ao encerramento do processo.

Parágrafo único. Não se dará por concluída a obra, 

constatando-se a presença de material de construção ou 

de entulho no local que, enquanto não retirado, 

acarretará a aplicação de multa diária, ao detentor ou ao 

titular.

Art. 63 A preparação de materiais destinados a 

realização de obras só será possível, no recinto do 

Cemitério, com autorização e em local definido pela 

Administração do Cemitério.

Art. 64 Os restos de materiais provenientes de obras, 

conservação e limpeza de sepulturas serão 

imediatamente removidos pelos responsáveis para fora 

do recinto do cemitério.

§ 1° Não sendo cumprida a exigência do “caput” deste 

artigo, os responsáveis serão intimados a fazer a 

remoção dentro do prazo improrrogável de 24 (vinte e 

quatro) horas.

§ 2° Não sendo atendida a intimação no prazo fixado, os 

responsáveis ficarão sujeitos a pena de multa e ao 

pagamento das despesas dos serviços de remoção dos 

materiais, que serão executados pela Prefeitura.

§ 3° O concessionário ou responsável pela obra 

contratada responderão por quaisquer danos causados 

em decorrência da realização da obra.

Art. 65 Será permitida a realização de serviço de limpeza 

ou de lavagem de campas por pessoa autorizada pelo 

detentor ou pelo titular do depósito funerário, 

devidamente cadastrada na unidade responsável.

§ 1° A limpeza e a lavagem de campas serão permitidas 

no horário de funcionamento do cemitério público, exceto 

nos dias 01 e 02 de novembro, salvo se autorizada pela 

unidade responsável, sob pena da aplicação de multa, ao 

detentor ou ao titular.

§ 2° Fica vedado o lançamento de qualquer detrito fora 

dos recipientes apropriados.

§ 3° O responsável pela execução dos serviços previstos 

no “caput”, deste artigo, deverá portar identificação 

pessoal ou crachá.

CAPÍTULO XIII

DO ABANDONO E DA PERDA DO USO DO 

DEPÓSITO FUNERÁRIO PERPÉTUO
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Art. 66 Constatada a existência de depósito funerário em 

mau estado de conservação, a unidade responsável 

abrirá procedimento administrativo, determinando a 

intimação do detentor ou do titular para executar os 

serviços necessários ao restabelecimento das condições 

de estética, higiene e segurança.

§ 1° A intimação dar-se-á pessoalmente por via postal em 

primeira tentativa, e no insucesso, por edital publicado no 

Diário oficial da Prefeitura ou em jornal de grande 

circulação, com prazo de até 30 (trinta) dias para 

cumprimento, a contar da data da publicação.

§ 2° Decorrido o prazo previsto no § 1°, deste artigo, sem 

a adoção de qualquer providência, caracterizar-se-á o 

abandono do depósito funerário, revogando-se o seu 

uso.

§ 3° Presentes as condições necessárias à exumação, os 

despojos serão recolhidos ao ossuário geral.

§ 4° As obras existentes no depósito funerário poderão 

ser demolidas.

§ 5° A declaração de abandono não gera qualquer direito 

à indenização ao detentor ou titular do depósito funerário.

Art. 67 Falecido o detentor ou o titular do depósito 

funerário, seu herdeiro deverá regularizar a transferência 

da titularidade, no prazo de 01 (um) ano da data do 

falecimento, findo o qual e, não havendo justo motivo, e 

observado o procedimento previsto neste Decreto, 

caracterizar-se-á o abandono por falta de interesse, 

revogando-se o uso.

CAPÍTULO XIV

DAS VEDAÇÕES E PROIBIÇÕES

Art. 68  Fica vedada a perpetuação de depósito funerário 

autorizado para uso temporário, ressalvados os casos 

previstos neste Decreto.

Art. 69  Fica vedado o agenciamento ou o comércio de 

bens e serviços nas áreas internas dos cemitérios 

públicos, devendo a autoridade competente determinar a 

imediata paralisação da atividade e proceder à retirada 

dos infratores, com o auxílio policial, se necessário, sem 

prejuízo da cominação de multa.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 70 Os livros dos quais trata o Capítulo IV deste 

decreto, poderão ser substituídos por sistemas de gestão 

eletrônica, sendo recomendada a criação de banco de 

dados eletrônico.

Art. 71 A Secretaria de Serviços Públicos realizará 

levantamento de dados dos números de sepultados 

existentes nos cemitérios municipais, identificando as 

situações e enquadrando-as às disposições deste 

decreto.

Art. 72  Em casos de emergência ou calamidade pública, 

a Administração poderá adotar prazo excepcional de 10 

dias para os editais indicados neste decreto.

Art. 73  As disposições deste decreto aplicam-se aos 7 

(sete) cemitérios públicos do Município existentes na 

data de sua publicação, bem como os cemitérios que 

venham a ser construídos.

Art. 74  A pessoa física ou jurídica, ao ser cadastrada e 

licenciada para execução de obras no Cemitério 

Munic ipa l  de Camaçar i ,  deverá assumir  a  

responsabilidade por danos e prejuízos a quaisquer 

bens, seja do Cemitério ou de terceiros.

Art. 75  Caberá à administração do cemitério informar à 

Secretaria de Serviços Públicos, até o quinto dia útil de 

cada mês, a relação dos serviços realizados no mês 

anterior relacionados:

I - aos sepultamentos, com o nome, data, tipo de 

sepultamento e tipo e número da urna funerária;

II - as exumações, com o nome, data, tipo de exumação, 

número e tipo de ossuário;

III - aos translados, com nome e cidade ou local de 

destino.

Art. 76  Todos os processos relacionados aos serviços de 

cemitér io,  que tramitam junto às unidades 

administrativas competentes à matéria, sejam para 

transcrição, anotação “ex-officio” e despachos, 

inumação, exumação e transladação, busca de 

sepultamentos, concessão onerosa e gratuita de urnas 

funerárias, transferências, ou outros assuntos correlatos, 

deverão permanecer na respectiva unidade manifestante 

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data do 

recebimento no setor.

Art. 77 O Poder Executivo Municipal poderá celebrar 

convênios com outros órgãos ou contratar mediante 

licitação, para a prática de cremação de cadáveres e 

incineração de restos mortais, observadas as leis e 

normas técnicas vigentes.
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Art. 78  É permitida a entrada de ossada oriunda de outro 

cemitério, desde que comprovada através de documento 

expedido pelo Cemitério de origem, com validade não 

superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Será aceita a ossada prevista no 

“caput”, deste artigo, desde que o interessado possua 

sepultura ou ossuário perpétuo, mediante os 

pagamentos devidos.

Art. 79 Cabe ao concessionário manter atualizados os 

dados cadastrais para fins de envio de correspondência 

de qualquer natureza.

Art. 80 Cabe à Administração Municipal efetuar, sempre 

que julgar necessário, o recadastramento dos depósitos 

funerários perpétuos (campas e ossuários), inscritos nos 

livros e registros dos cemitérios municipais.

§ 1° O recadastramento será publicado por edital, no 

Diário Oficial da Prefeitura ou em jornal de grande 

circulação, para o concessionário, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de publicação do Edital, 

comparecer na administração do cemitério para 

providenciar o recadastramento por meio do sistema 

próprio informatizado.

§ 2° Somente será realizado o cadastramento mediante o 

comparecimento do próprio convocado ou procurador 

regularmente constituído.

§ 3° O recadastramento realizado no sistema próprio 

informatizado será impresso em duas vias, sendo que 

uma via ficará de posse do interessado, com o respectivo 

protocolo numérico e outra via de posse da Divisão de 

Cemitério.

§ 4° O cadastramento realizado deverá ser submetido à 

validação do Secretário de Serviços Públicos.

§ 5° Decorrido o prazo estabelecido no § 1°, deste artigo, 

sem qualquer manifestação do convocado, restará 

configurada a desistência tácita do interessado na 

manutenção da urna funerária perpétua.

§ 6° Encerrada a fase de convocação dos cadastrados 

nos livros e registros do Cemitério, a Secretaria de 

Serviços Públicos providenciará a publicidade do 

recadastramento efetuado.

Art. 81 Além da emissão de Guias de Arrecadação, todos 

os requerimentos e ordens de serviços, tais como, 

sepultamento, exumação, translado e reinumação de 

despojos, concessões e transferências, mapas de 

fechamento diários e memorandos diversos, dentre 

o u t r o s  s e r v i ç o s  e  d o c u m e n t o s ,  d e v e r ã o ,  

obrigatoriamente, serem emitidos pelo sistema 

informatizado desenvolvido para estes fins.

§ 1º. Até que seja efetivada a implantação do sistema 

informatizado de que trata o caput deste artigo, as Guias 

de Arrecadação (DUA) serão emitidas pelo Sistema da 

Secretaria da Fazenda Municipal.

§ 2º. No que se refere aos requerimentos e ordens de 

serviços, até a implantação do sistema informatizado, 

serão utilizados os formulários desenvolvidos pelas 

Assessoria Técnica da Secretaria de Serviços Públicos.

Art. 82 Os casos não previstos neste Decreto serão 

submetidos à apreciação da Secretaria de Serviços 

Públicos, desde que inseridos no âmbito de suas 

atribuições, seguindo à autoridade competente, quando 

necessário.

Art. 83  A Secretaria de Serviços Públicos, no âmbito de 

suas competências, poderá expedir normas 

complementares para o cumprimento do disposto neste 

Decreto.

Art. 84 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 85  Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR ADAIR FERRARI SALGADO, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura 
da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR VICTOR AUGUST GERMANN DE JESUS, 
para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em 
04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR RAQUEL DE FATIMA MOREIRA, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR IGOR LIMA GOMES, para o cargo de 
Supervisor de Serviços, símbolo GES V, da estrutura da 
Secretaria da Cultura - SECULT, em 04 de janeiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR MONIQUE MARTINS RIVAS, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR MARCIO PEREIRA DOS REIS, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Cultura - SECULT, em 04 de janeiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
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DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR NIXILAINE RODRIGUES DOS SANTOS, 
para o cargo de Secretária Executiva III, símbolo GAS V, 
da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR BHRENDA SANTANA DE LIMA, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR WELLINGTON DE SOUZA GOES, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR SELENIZIA DOS SANTOS DOS ANJOS, 
para o cargo de Assessor do Controle Interno, símbolo 
CC I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 
01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR EDMAR DE MELO E SILVA SOBRINHO, 
cadastro nº. 61857, para o cargo de Coordenador, 
símbolo CC II, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR MANOEL JORGE ALMEIDA DE SOUZA, 
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para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 416/2021
 DE 06 DE MAIO 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, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1474/2020.

RESOLVE

 
RETIFICAR a portaria n° 477/2020 de 30 de Julho de 
2020, publicado n D.O.M. de nº 1484 de 19 de agosto de 
2020, o qual concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) 
LUIZ ANTONIO ALVAREZ, matricula 945, ocupante do 
cargo de FISCAL DE SERVIÇO PUBLICO, lotado na 
Secretaria da Saúde- SESAU onde se lê: 15 (Quinze) 
meses, leia-se: 12 (Doze) meses, a partir de 04 de Maio 
de 2020.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE MAIO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS MATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA - 
SEDUC Nº 001/2019, SESAU Nº 003/2019

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃODO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 0067/2021

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI

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  
CONTRATANTE e MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI, 
com a Rua Ap-02, 129, Quadra 05, Lote 15, Conjunto 
Aruanã III,  Goiânia - GO, CEP. 74.740-370, E-MAIL: 
diretoria@maiseticagyn.com.br, TELEFONE (62) 3218-
4079; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
29.795.338/0001-69 representada neste ato por 
Jaqueline Carneiro de Mendonça Amorim, inscrito no 
CPF sob n.º 973.638.121-87, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 02 do 
processo administrativo n.º 01022.11.07.611.2019 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 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS
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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 01022.11.07.611.2019;

b) Edital de PREGÃO N° 0184/2019 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL e anexos;

c) Proposta de Preço apresentada em 10/03/2020..

d) Ata de Registro de Preços n.º 0216/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento 

cadeira de rodas motorizada, auxiliares para a 

locomoção além de itens de higiene e cuidado de 

pacientes a fim de dar continuidade das ações em 

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 

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 para pagamento deste contrato correrão à 

conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada:

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 

PREÇO

O valor deste contrato é R$ 184.865,10 (Cento e oitenta e 

quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez 

centavos), 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 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 12 (doze) meses 
contados a partir da sua assinatura. 
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§ 1ºENTREGA: 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: 

§ 1ºSão 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.

§ 1ºA 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.

§ 2ºFicando 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.

§ 1ºNão 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.

§ 2ºOs 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 
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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.

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

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

§ 5ºNão 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.

§ 6ºCorrerá 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.

§ 7ºA 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.

§ 8ºA 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.

§ 9ºA 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. 

§ 10ºA 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.

§ 2ºA 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.

§ 3ºA 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.

§ 4ºNo 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.

§ 7ºO 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.

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

§ 9ºÉ 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 r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  
preponderantemente as normas legais federais, 
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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;

§ 1ºA 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.

§ 2ºFicará 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.

§ 3ºO 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.

§ 4ºA 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.

§ 5ºDeclaração 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.

§ 6ºAs 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.
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§ 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.

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

§ 9ºA 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.

§ 12ºO 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, 22 de abril de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI
CONTRATADA

CONTRATO Nº 0068/2021

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS 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  
CONTRATANTE e FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS 
LTDA, com a Rua Conde de Porto Alegre, 155, Centro,  
Pe lo tas  -  RS ,  CEP.  96 .010-290 ,  E -MAIL :  
licitacoes@freedom.ind.br, TELEFONE (53) 3284-0600; 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 94.132.024/0001-48 
representada neste ato por Everton Machado da Silva, 
inscrito no CPF sob n.º 991.421.710-91, doravante 
denominada CONTRATADA, perante as testemunhas 
adiante firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, 
cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 02 do 
processo administrativo n.º 01022.11.07.611.2019 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 01022.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0184/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 13/02/2020..
d) Ata de Registro de Preços n.º 0217/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento 
cadeira de rodas motorizada, auxiliares para a 
locomoção além de itens de higiene e cuidado de 
pacientes a fim de dar continuidade das ações em 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 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS
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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 para pagamento deste contrato correrão à 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO

O valor deste contrato é R$ 632.969,50 (Seiscentos e trinta e 

dois mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

centavos), 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 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 12 (DOZE) 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:
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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.
§ 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 
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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 
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  levará  em cons ideração  
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 
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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.

§ 2ºFicará 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.

§ 3ºO 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:
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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.

§ 4ºA 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.

§ 5ºDeclaração 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.

§ 6ºAs 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.

§ 7ºCaso 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.

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

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

§ 13ºO 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, 22 de abril de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA
CONTRATADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0289/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA METRO 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.   DO OBJETO: 

Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 

Quinta do Contrato n° 0289/2020.   DO PRAZO:  O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 

mais 4 (quatro) meses, de modo que a partir de 09 de 

maio de 2021, passará a viger até 09 de setembro 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 

preço.  DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 03 de maio de 

2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA .    

MUNICÍPIO.  METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA .  CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°0129/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: CLÍNICA CIRÚRGICA DE 
CAMAÇARI - ME. DO OBJETO: Este Termo aditivo tem 
por finalidade alterar a cláusula terceira do contrato n° 
0129/2018, firmado originalmente em 18 de abril de 
2018, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 18 de abril de 
2021, passará a viger até 18 de abril de 2022. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo contrato n° 0129/2018, no valor 
global de R$ 11.235.386,40 ( onze milhões, duzentos e 
trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos) na tabela municipal e R$ 
1.504.164,00 ( um milhão, quinhentos e quatro mil, cento 
e sessenta e quatro reais) na tabela nacional, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: 4023; natureza de despesa: 33903900; e fonte: 
6102000/0114000. 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, 11 
de março de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS 
MUNICÍPIO. CLÍNICA CIRÚRGICA DE CAMAÇARI - ME 
.CONTRATADA. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°062/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI .  CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
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INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO OBJETO: 
Este Termo aditivo tem por finalidade alterar a cláusula 
segunda do contrato n° 062/2017, firmado originalmente 
firmado em 04 de maio de 2017, conforme objeto retro 
citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 04 de maio de 2021, passará a viger 
até 04 de maio de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
n°062/2017, cujo valor contratual, de acordo com seu 
terceiro aditivo é de de R$ 370.810,65 (trezentos e 
setenta mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. 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. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO 
INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

297/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: INFINITI TECNOLOGIA 

LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade a cláusula quinta do contrato n° 297/2020, 

originalmente firmado em 19 de fevereiro de 2020, com 

vigência de 12 (doze) meses, contados a parti da missão 

da ordem de serviço, que se deu em 04 de maio de 2020, 

conforme objeto retro citado.DO PRAZO: O contrato 

descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 

(doze) meses, de modo que, a partir de 04 de maio de 

2021. Passará a viger até 04 de maio de 2022.DO 

PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 

pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 

preço estipulado pelo contrato n°297/2020 e seu primeiro 

aditivo, cujo valor contratual é de R$ 3.917.609,09 (três 

milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e nove 

reais nove centavos), compondo – se o mesmo, na 

presente situação, de saldo contratual residual no valor 

de R$ 1.112.518,11 ( um milhão, cento e doze mil, 

quinhentos e dezoito reais e onze  centavos) e aditivação 

do contrato em mais R$ 2.805.090,98 ( dois milhões, 

oitocentos e cinco mil, noventa reais e noventa e oito 

centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante o 

prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 

renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 

valores contratuais. 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, 03 de maio de 2021. JOAQUIM JOSÉ 

BAHIA MENEZES.MUNICÍPIO. INFINITI TECNOLOGIA 

LTDA.CONTRATADA. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N°0382 /2020  -  SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS RELATIVOS 
A FASE I DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, NOS 
TRECHOS DENOMINADOS DE 3,4,5,8,9,10 E 11 DO 
RIO PEDREIRAS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA., 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, 
TOPOGRAFIA 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° 0382/2020, 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 : TOMADA DE PREÇOS  
n° 009/2019. 

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 0100.000 

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, 04 de janeiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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PORTARIA Nº  19/2021
DE 11 DE MAIO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 
00060.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 2º 
c/c 8º da Constituição Federal de 1988, artigo 24, §1º e 
2º da Emenda Constitucional 103/2019, combinado com 
os artigos 14 inciso I, 23 Inciso II, 24 §1°, 25 §1º da Lei 
Municipal Complementar nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
à senhora  CELIA MARIA SOARES NASCIMENTO, 
(viúva), instituído pelo ex-segurado, (aposentado) JOSÉ 
VALDETE DIAS NASCIMENTO, matrícula  1096, 
falecido em 23/02/2021, integrado por um dependente, 
no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), 
constituído do valor de R$ 736,09 (setecentos e trinta e 
seis reais e nove centavos), equivalente a cota parte de 
60% (sessenta por cento) com base na remuneração do 
mês de janeiro de 2021 acrescido do valor de R$ 363,91 
(trezentos e sessenta e três reais e noventa e um 
centavos) referente à complementação do salário 
mínimo, conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27/04/2021, data 
do requerimento, ressalvando-se a possibilidade de 
revisão do benefício quando do retorno das atividades 
presenciais no âmbito da administração pública 
municipal  frente à pandemia do COVID-19, conforme 
Decreto Municipal Nº 7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 11 DE MAIO DE 2021.

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº  20/2021
DE 11 DE MAIO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 
00061.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 2º 
c/c 8º da Constituição Federal de 1988, artigo 24, §1º e 
2º da Emenda Constitucional 103/2019, combinado com 
os artigos 14 inciso I, 23 Inciso II, 24 §1°, 25 §1º e 28 
Inciso II, §1º da Lei Municipal Complementar nº 
1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
ao senhor AUGUSTO BISPO DE SOUZA DE 
PORTUGAL, (cônjuge), instituído pela ex-segurada, 
(aposentada) DARCI ALVES DE PORTUGAL, matrícula  
413, falecida em 16/03/2021, integrado por um 
dependente, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem 
reais),  constituído do valor de R$ 730,64 (setecentos e 
trinta reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 
cota parte de 60% (sessenta por cento) com base na 
remuneração do mês de fevereiro de 2021 acrescido do 
valor de R$ 369,36 (trezentos e sessenta e nove reais e 
trinta e seis centavos) referente à complementação do 
salário mínimo, conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 29/04/2021, data 
do requerimento, ressalvando-se a possibilidade de 
revisão do benefício quando do retorno das atividades 
presenciais no âmbito da administração pública 
municipal  frente à pandemia do COVID-19, conforme 
Decreto Municipal Nº 7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 11 DE MAIO DE 2021.

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
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