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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  LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR, para 

o cargo de ASSESSOR TÉCNICO II, símbolo GAS II, da 

estrutura da  Secretaria de Serviços Públicos- SESP, em 

01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM0 1 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  GABRIEL DO VALLE SANTANA, para o cargo 

de COORDENADOR, símbolo GES II, da estrutura da 

Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari- PMC - 

COSTA, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 7597/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00245.07.10.390.2019

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

art. 6º da EC 41/2003 e de acordo com o disposto no 

artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações 

ao servidor RILSON CHAGAS MAGALHÃES, matrícula 

7117, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, classe 1, nível I, 

referência J, lotado na Secretaria de Saúde – SESAU, 

com proventos integrais calculados com base no último 

salário de contribuição.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

2.770,30  (dois mil, setecentos e setenta reais e trinta 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 10 de Agosto de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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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 GRAZIELE SOUZA LIMA, para o cargo de 

SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente-S EDUR, em0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 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 EDIVAN DA SILVA, para o cargo de 

SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente-S EDUR, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 PAULO DIEGO DA SILVA PASSOS, para o 

cargo de ASSESSOR TÉCNICO I, símbolo GES II, da 

estrutura da Secretaria da Administração- SECAD, em 01 
de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00187/2021
 DE 04 DE AGOSTO DE 2021

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

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

02679.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ROGERIO SOUZA DE 

OLIVEIRA, matricula nº 63158, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de CONDUTOR 

SOCORRISTA, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

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

26 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  04 DE AGOSTO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 00189/2021
 DE 04 DE AGOSTO DE 2021

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

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

02712.11.02.904.2020,
                                    

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANA MARIA DOS ANJOS 

BRANDAO, matricula nº 63130, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de AGENTE COMUN. DE 

SAUDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 30 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  04 DE AGOSTO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00190/2021
 DE 05 DE AGOSTO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
00629.11.02.904.2021,

RESOLVE

REVOGAR o decreto de 29 de junho de 2021, publicado 
no D.O.M. de nº 1704 de 13/07/2021, que concedeu a 
promoção do (a) servidor (a) GIOVANNI CORDEIRO DE 
ARAUJO, matricula 62167, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de MOTORISTA, lotado 
(a) na Secretaria da Saúde - SESAU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 691/2021 
 DE 27 DE JULHO DE 2021

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

                                                      
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE
 

RETIFICAR a portaria n°498/2020 de 04 de Maio de 
2020, publicado no DOM n° 1511 de 28 de Setembro de 
2020, o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
ADINALVA SILVA FREITAS, matricula 9170 ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Merendeira, 
lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 
29/04/2005 a 28/04/2010, leia-se: 29/04/2015 a 
07/05/2020, a partir de  04  de Maio de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE JULHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº 692/2021
 DE 29 DE JULHO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3573/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) FRANCISLENE 

OLIVEIRA DE MELO SANTANA, matricula 9087, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Professor I, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 

meses referente ao quinquênio aquisitivo de 25/03/2010 

a 24/03/2015, com data retroativa a  01 de Abril de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JULHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 738/2021
 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1170/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA ALICE RIBEIRO 

DOS SANTOS, matricula 60936, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 06 (seis) meses referente aos 

quinquênios aquisitivos de 01/03/2010 a 15/03/2015 e 

16/03/2015 a 31/03/2020, a partir de 02 de Agosto de 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 752/2021
 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1250/2021,
 

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ANDREIA MOREIRA E 

SILVA, matricula 7969, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Professor Especial I, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 22/09/2014  a 21/09/2019, a partir de 02 de 
Agosto de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS 
DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
S/N, Centro Administrativo, Centro, Camaçari – BA, CEP 
42.800-500 inscrito no CNPJ sob o n°. 14.109.763/0001-
80, neste ato representado por Hélder Almeida de 
Souza, Secretário da Administração, inscrito no CPF sob 
o nº 123.825.745-34, doravante denominado de 
C O N T R ATA N T E ,  e  a  A S S O C I A Ç Ã O  D O S  
SERVIDORES TÉCNICO-ADMISTRATIVO E AFINS DO 
ESTADO DA BAHIA – ASTEBA, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.890.235/0001-57, com sede na Rua Monte 
Castelo nº 1, Bairro Barbalho, Salvador/BA, CEP: 
40.301.210,neste ato representado pela sua presidente, 
Sra. Nanci Maria Prates Pereira, brasileira,inscrita no 
CPF/MF sob o nº 169.600.925-15, doravante 
denominada CONTRATADA, com base nas disposições 
do Decreto nº 7506/2021, Decreto nº 7506/2021 e o 
Decreto Municipal nº 5524/2013, resolvem celebrar o 
presente Termo de Convênio, mediante as seguintes 
cláusula e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente Termo de Convênio a 
possibilidade da CONTRATADA consignar benefícios 
assistenciais estatutariamente previstos para os 
servidores públicos associados da entidade, mediante 
prévia autorização do beneficiário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
I – Identificação e especificação do objeto a ser 
executado:
Firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Camaçari 
para oferecer ao servidor público municipal, mediante 
pagamento de mensalidade consignada em folha de 
pagamento, benefícios médicos, odontológicos, 
laboratoriais, assessoria jurídica e possibilidade de 
disponibilização de auxílio financeiro consignado em 
folha de pagamento sem nenhum custo para o Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO
II – Metas a serem atingidas:
A integração social do servidor público municipal através 
de benefícios diferenciados que atendem às suas 
necessidades básicas garantindo a satisfação do 
associado e da administração pública com o 
oferecimento de ampla rede de clínicas médicas, 
odontológicas e laboratórios na sede do município além 
de assessoria jurídica e da possibilidade de concessão 
do auxílio financeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO
III – Etapas ou fases de execução: 
Os benefícios serão disponibilizados aos servidores 
públicos municipais que estejam na condição de 
associado, durante toda a duração do termo de Convênio 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a 
ASTEBA – Associação dos Servidores Técnico-
Administrativos e Afins do Estado da Bahia.

PARÁGRAFO QUARTO
IV – Previsão de início e fim da execução do objeto, 
bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas:
A previsão de início da execução se dará de forma imediata 
à data de assinatura do termo de Convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Camaçari e a ASTEBA – 
Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e 
Afins do Estado da Bahia e o final do prazo será de 48 
(quarenta e oito) meses após a sua assinatura, podendo 
ser renovado por igual período.

CLÁUSULA SEGUNDA 
A CONTRATADA, dentro da sua programação 
orçamentária e normas estatutárias, obedecendo aos 
critérios estabelecidos no presente instrumento, 
poderáconceder benefícios assistenciais apenas para os 
associados, que contribuam com a entidade, e que se 
encontrem em dia com as mensalidades.

CLÁSULA TERCEIRA
O servidor associado, ou aquele que deseje filiar-se, 
poderá procurar a entidade/contratada para solicitar o 
benefício assistencial.

CLÁUSULA QUARTA
 O valor que será consignado pela CONTRATADA poderá 
ser pago em até 48 (Quarenta e oito) parcelas mensais 
fixas e sucessivas.

CLÁUSULA QUINTA
O presente instrumento apenas regulará os 
procedimentos relativos aos lançamentos dos valores 
alusivos aos benefícios assistenciais estatutariamente 
previstos, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA a qualidade dos benefícios assistenciais 
ofertados aos associados.

CLÁUSULA SEXTA
O valor a ser consignado na folha de pagamento 
corresponderá ao benefício assistencial que será ofertado 
pela CONTRATADA ao seu associado, na forma 
especificada na cláusula primeira deste instrumento e 
deverão obedecer aos seguintes limites:

a) 30% (trinta por cento) para empréstimos financeiros e 

outras consignações que não sejam as previstas na alínea 

b e c deste parágrafo;

b) 10% (dez por cento) para cartão de crédito consignado;

c) 10% (dez por cento) para associações de classe dos 

servidores públicos municipais, a fim de que sejam 

averbadas mensalidades associativas, empréstimos 

financeiros e benefícios assistenciais;

d) 10% (dez por cento) para linha de crédito rotativo, na 

forma do inciso IX - do art. 4º-A deste conforme Decreto 

nº7506/2021.
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PARÁGRAFO ÚNICO

Para efeito de aplicação dos limites fixados nas alíneas 

“a” e “b” da cláusula sexta, o CONTRATANTE, em caso 

de extrapolação dos mesmos, suspenderá os descontos 

relativos às consignações facultativas menos prioritárias, 

assim consideradas em ordem de prioridade:

I – amortização de empréstimos e financiamentos 

concedidos aos servidores públicos ao amparo de 

convênios celebrados com instituições financeiras, 

inclusive os realizados mediante cartão de crédito e/ou 

débito;

II – contribuição para entidades, clubes e associações de 

caráter recreativo ou cultural;

III – contribuição a favor de cooperativa, constituída de 

acordo com a Lei federal nº 5.746 de 16 de dezembro de 

1971;

IV – pessoas jurídicas que ofereçam produtos ou 

serviços de interesse dos servidores.

No caso de o servidor não realizar empréstimo financeiro 

e não utilizar, em sua totalidade, os limites mencionados, 

poderá utilizar o total das averbações quando se tratar de 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e 

VIII do artigo 4º-do Decreto nº 7506/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA
Poderá ser concedido até dois benefícios assistenciais, 
desde que observado o limite da margem disponível para 
consignação, de acordo com as informações 
disponibilizadas pelo Sistema de Gestão de 
Consignação.

CLÁUSULA OITAVA
Na hipótese de liquidação antecipada pelo associado, a 
CONTRATADA deverá registrar a liquidação no Sistema 
de Gestão de Consignação do Poder Executivo da 
Prefeitura Municipal da CONTRATANTE, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, após o término dos prazos da 
compensação bancária fixado pelo Banco Central do 
Brasil.

CLÁUSULA NONA
Os valores referentes aos benefícios assistenciais que 
serão ofertados aos servidores serão liberados pela 
CONTRATADA mediante crédito na conta corrente 
cadastrada no Sistema de Gestão de Pessoal, na qual o 
servidor público, ativo ou inativo, recebe seus 
vencimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA
Os pedidos de cancelamento de descontos de forma 
temporária ou permanente deverão ser requeridos pelo 
servidor ativo, aposentado ou pensionista por escrito e 
estarão sujeitos ao exame da Administração que no 
prazo de até 10 (dez) dias notificará a CONTRATADA, 
para que manifeste sua prévia e expressa anuência 
conforme previsão constante do art.13 do Decreto nº 
4893/2010 ou posteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO
Ocorrendo o cancelamento temporário ou permanente, 
obriga-se o servidor a efetuar o pagamento das parcelas 
que se vencerem a partir do ato de cancelamento 
d i r e t a m e n t e  a  C O N T R ATA D A ,  e s t a n d o  a  
C O N T R ATA N T E  d e s o n e r a d a  d e  q u a l q u e r  
responsabilidade acerca da relação celebrada entre o 
servidor e o destinatário dos respectivos créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A CONTRATADA compete à veracidade das 
informações prestadas para o processamento dos Termo 
de Convênios e demais expedientes relativos ao 
presente instrumento, sujeitando-se o representante da 
instituição a responder por eventuais inconsistências 
e/ou discrepâncias nos lançamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
A constatação de consignações processadas em 
desacordo com o disposto no Decreto n° 7506/2021 ou 
posteriores, que caracterize a utilização ilegal da folha de 
pagamento dos servidores públicos, impõe ao dirigente 
do respectivo órgão o dever de suspender a consignação 
irregular e comunicar o fato à autoridade competente, 
para fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Ocorrendo rompimento ou suspensão do vínculo 
funcional do servidor, o CONTRATANTE descontará, em 
favor da CONTRATADA, a última parcela devida no mês 
de exclusão do Consignado na folha de pagamento, 
observando as regras e os limites de desconto previsto 
no Decreto nº 7506/2021 ou posteriores, não sendo de 
sua responsabilidade a antecipação ou cobrança do 
débito remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A CONTRATANTE, a cada 2 (dois) anos, convocará a 
CONTRATADA para atualizar o cadastro, sendo da 
responsabilidade da entidade a atualização e a 
manutenção dos seus dados, sendo consideradas 
válidas as notificações aos endereços informados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Na hipótese de movimentação do Consignado para 
outros órgãos ou entidades da Administração direta ou 
indireta da Prefeitura Municipal e desde que haja 
registros dos dados referentes ao número de parcelas do 
custeio do benefício, através do Sistema de Gestão de 
Pessoa, caberá ao CONTRATANTE a adequação dos 
lançamentos, vinculando, vinculando o desconto à 
unidade de Administração Municipal, para onde o 
servidor tiver sido deslocado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

a) A CONTRATADA deverá utilizar o Sistema de Gestão 

de Consignação do Poder Executivo para envio dos 

lançamentos de inclusão e exclusão de descontos a 

serem consignados, obedecendo à programação e os 

prazos definidos pelo sistema.
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b) A CONTRATADA não responderá por qualquer valor 

ou custo em razão da utilização do Sistema de Gestão de 

Consignação do Poder Executivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

O CONTRATANTE  obr iga-se a repassar a 

CONTRATADA mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de 

cada mês, o total das prestações e mensalidades 

associativas devidas pelos servidores beneficiados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Havendo alteração nas consignações obrigatórias que 

impliquem em redução da margem consignável do 

servidor, poderá o CONTRATANTE suspender as 

consignações facultativas mensais vincendas, 

observando o disposto na legislação vigente, 

comprometendo-se em informar a CONTRATADA o 

motivo da suspensão.

PARÁGRAFO ÚNICO

 A suspensão dos benefícios assistenciais obedecerá à 

prioridade das averbações dos descontos mais antigos 

em relação aos mais recentes, mesmo quando objeto de 

renegociação, conforme disposto no Decreto nº 

7506/2021 ou posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMANONA

Qualquer tolerância de uma das partes para com a outra 

não importará em novação e/ou modificação do presente 

Termo de Convênio, o que somente poderá ocorrer 

mediante a celebração do respectivo termo aditivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes 

a este Termo de Convênio devem ser feitos por escrito e 

serão válidos mediante o envio, alternativamente, de 

carta registrada, notificação em cartório, fax, e-mail ou 

outro meio de correspondência, a ser encaminhado 

diretamente ao destinatário indicado pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA poderá ceder o objeto do presente 

Termo de Convênio a terceiros, bem como a carteira de 

Termo de Convênio respectiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

O não atendimento às disposições previstas no Decreto 

nº 7506/2021 ou posteriores, poderá acarretar a 

suspensão da CONTRATADA dentro do Sistema de 

Gestão de Consignações do Poder Executivo da Bahia, 

para a consignação de novos benefícios, até que sejam 

regularizadas as pendências identificadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

É facultado às partes denunciarem o presente Termo de 

Convênio a qualquer tempo, mediante simples aviso 

escrito com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 

continuado, porém, em pleno vigor, em relação aos 

compromissos já assumidos e até a sua efetiva 

liquidação, em especial quanto aos repasses dos 

valores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente 

o presente Termo de Convênio, nas seguintes hipóteses:

a) Quando constatada a atuação da CONTRATADA em 

desacordo com a lei;

b) Quando ocorrer o cancelamento do certificado de 

Registro Cadastral;

c) Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – Em qualquer hipótese será 

assegurado ao Contratado o contraditório e ampla 

defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

Este Termo de Convênio obriga a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE, bem como seus respectivos 

sucessores.

PARÁGRAFO ÚNICO

O CONTRATANTE não responderá solidariamente nem 

subsidiariamente por eventuais condenações ocorridas 

em processos movidos por associados contra a 

CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

O prazo de duração do presente Termo de Convênio será 

de 48 (quarenta e oito) meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA

Aplicam-se ao presente Termo de Convênio todas as 

normas e procedimentos previstos no decreto nº 

7506/2021 e, subsidiariamente, as disposições previstas 

na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA

Fica estabelecido entre as partes que os serviços 

contratados, objeto deste instrumento, serão executados 

pela CONTRATADA, sob sua inteira responsabilidade e 

autonomia, não gerando, portanto, qualquer vínculo de 

exc lus iv idade da CONTRATADA perante  a  

CONTRATANTE, de modo a possibilitar a formalização 

de termos similares com outras entidades que porventura 

apresentem propostas de igual teor, em respeito ao 

princípio da isonomia.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA

As partes elegem o foro da cidade de Camaçari, no 

Estado da Bahia para dirimir qualquer questão resultante 

do presente Termo de Convênio.

CLÁUSULATRIGÉSSIMA

E, estando assim justos e contratados, firmam o presente 

em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo, para que produza os devidos 

efeitos legais.

Camaçari-BA 26 de Julho de 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 

CONTRATANTE

NANCI MARIA PRATES PEREIRA

PRESIDENTE - CONTRATADA

EDITAL DE REABERTURA  DO PRAZO DE 
VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 001/2019_SEDUC

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA, 
no uso de suas atribuições e, 

Considerando o Decreto nº 7593/2021 de 03/08/2021, 
que dispõe sobre autorização para retorno das aulas na 
rede pública de ensino, com o estabelecimento de 
protocolo para o funcionamento das atividades de classe 
com a presença de alunos no Município de Camaçari;

Considerando  o  quant i ta t ivo de serv idores 
aposentados/falecidos na Rede de ensino desde janeiro 
de 2020;

Considerando as baixas (afastamento por licença 
médica, licença a prêmio) que a Rede de ensino tem 
sofrido desde o início do ano passado (2020), inclusive 
com pedidos de exoneração de REDA antes do fim do 
contrato, resolve;

1. REABRIR, o prazo de validade do Edital do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2019_SEDUC a partir data 
desta publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE AGOSTO  DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 0109/2021

Contrato de aquisição que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa ACJ SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 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 ACJ SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO EIRELI, com sede à RUA SÃO 

GERALDO, Nº 80, LOJA 01, MATATU, SALVADOR-BA, 

CEP: 40.255-315, telefone (71) 3233-1232, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o n° 01.987.948/0001-45, representada 

neste ato pelo Srª. JOSIANE DESIDÉRIO MOTA,  

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 

0 7 0 . 3 2 0 . 7 4 5 - 8 8 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  

CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 

processo administrativo n.º 00259.11.07.611.2020  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 00259.11.07.611.2020;

b) Edital de PREGÃO N° 0073/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL e anexos;

d) Ata de Registro de Preços n.º 0437/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 

fralda descartável, para atender a continuidade das 

ações em saúde no município, conforme Anexo I do 

Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 

Registro de Preços em epígrafe.

ELIAS 

NATAN MORAES DIAS
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Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 

à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO
O valor deste contrato é R$ 1.124.400,00 (Hum milhão 
cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transporte CIF/Camaçari, seguros, 
tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos 
e custos de qualquer natureza.

QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 

compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento definitivo dos produtos e mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente 

e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  

Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 

complementares por parte da CONTRATADA o decurso 

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:

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.
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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, 
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qualquer manifestação até o prazo final do recebimento 

provisório.

§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 

do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 

contratante, até o prazo final do recebimento provisório.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 

quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 

contratado.

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 

que tenham sido devolvidos por não atender as 

especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 

Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 

solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 

despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 

execução do objeto deste instrumento.

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 

conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 

CONTRATADA.

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 

substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 

que se verificarem vícios ou desconformidades no total 

ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 

convocação, independente da aplicação das sansões 

previstas no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 

produtos no caso de descumprimento do prazo 

estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 

adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 

almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 

Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 

CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea 

"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 

comprovação oficial, fundamentada e aceita pela  

Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 

para o órgão gerenciador do Registro de Preços. 

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 

clara a composição do preço de cada item constante de 

sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 

parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, 

encargos em geral, lucro e participação percentual em 

relação ao preço final. 

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 

impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 

Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 

CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 

CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada à época da elaboração 

da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 

revendedor ou representante comercial, deverá 

demonstrar de maneira clara a composição do preço 

constante de sua proposta, com descrição das parcelas 

relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 

Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 

participação percentual de cada item em relação ao preço 

final (Planilha de Custos). 

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 

exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 

fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 

início de sua vigência e numeração seqüencial, para 

instrução de pedidos de revisão de preços. 

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 

critérios, a Administração Municipal adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos 

que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 

e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 

unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 

também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 

Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 

ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 

justificativa da escolha do critério e memória dos 

respectivos cálculos, para decisão da Administração no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 

vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 

apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 
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mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 

não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 

econômico durante a vigência deste registro. 

§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 

validade a partir da data da publicação da deliberação na 

imprensa oficial. 

§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 

fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 

revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 

sanções previstas neste edital.  

§  10º  A rev i são  leva rá  em cons ide ração  

preponderantemente as normas legais federais, 

estaduais e municipais, que são soberanas previsões 

desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 

responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 

a vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 

inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no 

Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 

posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, sendo descredenciado do cadastramento de 

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 

seu registro cancelado, além de sanções civis e 

criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 

no contrato, após prévio processo administrativo 

garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não 

retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual; 

c)for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração pública;

d)cometer fraude fiscal. 

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos 

assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 

penalidades:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 

leves.

II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 

produto, nos prazos abaixo definidos:

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

do fornecimento do produto;

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 

havido o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 

fatura do fornecimento do produto;

c)superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 

cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 

fornecimento do produto.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 

em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 

visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 

Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 

valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal, quando:

a)não atender às especificações técnicas e os 

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 

20%, sobre o valor global do contrato; 

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 

20% sobre o valor global do contrato;

c)adulterar ou alterar as características: físicas, químicas 

ou biológicas do produto fornecido: multa de 20% sobre o 

valor global do contrato e suspensão do direito de licitar e 

contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto 

falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 

20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 

direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 

até cinco anos;
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e) entregar produto que cause dano à Administração ou a 

terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20% 

sobre o valor global do contrato, independente das 

medidas civis, além de reparação do dano.

§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 

com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 

impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o cumprimento 

da penalidade que lhe foi imposta.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 

anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 

suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 

Cláusula e enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 

aplicada.

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 

espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 

fornecimento, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 

da Administração.

§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 

garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 

cobrada judicialmente.

§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 

CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 

multa devida.

§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 

demais penalidades, a depender do grau da infração 

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

Administração Pública Municipal, não impedindo que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 10º As sanções previstas nesta Cláusula são de 

competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

da Administração, permitida a delegação para a sanção 

prevista no inciso I do §3º, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vistas.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 

contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após conclusão de processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 

notificação administrativa à Contratada, sob pena de 

multa.

§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 

contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador.

§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade de 

advertência e multa relativas ao inadimplemento de 

obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a 

Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade 

aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da 

Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 

CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 

17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser 

rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos 

interesses administrativos, sem que com isso, a 

CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 

Bahia, como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste Termo de 

Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari-BA, 02 de agosto de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

ACJ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

EIRELI
CONTRATADA
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CONTRATO Nº 0115/2021 

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa AHOP 
COMÉRCIO ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 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 AHOP COMÉRCIO ARTIGOS DE 

ESCRITÓRIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, com 

sede à AV. Tancredo Neves, 274, Edf. Centro 

Empresarial Iguatemi, Sala 07, Bloco B, Caminho das 

Árvores - SALVADOR-BA, CEP: 41.820-907, telefone 

(71) 3450-2713, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 

06.123.226/0001-66, representada neste ato pelo Srº. 

Carlos Henrique Magnavita Ramos Júnior,  inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 702.629.295-20, 

doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 

foi autorizada no processo administrativo n.º 

00259.11.07.611.2020  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 00259.11.07.611.2020;

b) Edital de PREGÃO N° 0073/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL e anexos;

d) Ata de Registro de Preços n.º 0438/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 

fralda descartável, para atender a continuidade das 

ações em saúde no município, conforme Anexo I do 

Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 

Registro de Preços em epígrafe.

Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 

quando solicitado pela Administração, nas mesmas 

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 

acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 

ELIAS 

NATAN MORAES DIAS

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 

acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 

2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 

à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO
O valor deste contrato é R$ 96.730,00  (Noventa e seis 
mil setecentos e trinta reais), fixo e irreajustável, inclusos 
todos os custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 

compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento definitivo dos produtos e mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente 

e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  

Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 

complementares por parte da CONTRATADA o decurso 

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 
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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:

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.
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CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 

PRODUTOS 

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 

mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota 

de Empenho ou documento equivalente da unidade 

gestora da despesa.

§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 

especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 

em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 

Registro de Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 

pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do 

seu recebimento. Sendo constatados defeitos e 

divergências das especificações, o setor responsável 

recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da 

recusa à contratada, que assumirá todas as despesas daí 

decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na 

lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da 

notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja 

procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo 

fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 

verificação que comprove a adequação do fornecimento, 

ou, no caso em que não haja por parte da contratante, 

qualquer manifestação até o prazo final do recebimento 

provisório.

§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do 

objeto do Contrato, caso não haja qualquer manifestação 

da contratante, até o prazo final do recebimento 

provisório.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 

quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 

contratado.

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 

que tenham sido devolvidos por não atender as 

especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 

Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 

solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 

despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 

execução do objeto deste instrumento.

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 

conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 

CONTRATADA.

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 

substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 

que se verificarem vícios ou desconformidades no total 

ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 

convocação, independente da aplicação das sansões 

previstas no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 

produtos no caso de descumprimento do prazo 

estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 

adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 

almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 

Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 

CONTRATO

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. 

§ 1ºA 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 
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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 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no 

Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 

posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal. 

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, sendo descredenciado do cadastramento de 

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 

seu registro cancelado, além de sanções civis e 

criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 

no contrato, após prévio processo administrativo 

garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

 a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não 

retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável; 

b) fraudar a execução do instrumento contratual; 

c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração pública; 

d)cometer fraude fiscal.

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos 

assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 

penalidades: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.
II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

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

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 

valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal, quando:

a)não atender às especificações técnicas e os 

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 

20%, sobre o valor global do contrato;

b)paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 
20% sobre o valor global do contrato;
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c)adulterar ou alterar as características: físicas, químicas 
ou biológicas do produto fornecido: multa de 20% sobre o 
valor global do contrato e suspensão do direito de licitar e 
contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;

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

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

§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 

com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 

impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o cumprimento 

da penalidade que lhe foi imposta. 

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 

anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 

suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 

Cláusula e enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 

aplicada. 

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 

espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 

fornecimento, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 

da Administração.

§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

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

§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 10º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I do §3º, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 

CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 

17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser 

rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos 

interesses administrativos, sem que com isso, a 

CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 

Bahia, como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste Termo de 

Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Camaçari-BA, 03 de agosto de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

AHOP COMÉRCIO ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 

CONTRATADA
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NOTA TÉCNICA 001/2021

A nota técnica abaixo é em complemento a Nota Técnica 
01/2019, e tratada dispensação, armazenamento, e 
demais orientações para os profissionais de saúde e 
usuários, acerca das insulinas NPH e Regular 
dispensadas nas farmácias municipais, e foi elaborada 
com base em dados científicos e informações oficiais.

Garantia de manutenção de integridade das 
propriedades farmacológicas das insulinas NPH e 
Regular:
1- Sobre a conservação:

· Os frascos fechados e canetas pré cheias ainda não 

utilizadas devem ser  armazenados à temperatura de 2 

a 8 °C. 

· Frascos abertos e canetas pré cheias em uso podem 

ser armazenadas em temperatura ambiente abaixo dos 

30°C por até 28 dias, longe do calor e da luz direta. (Se a 

insulina estiver em temperatura ambiente, a aplicação  é 

mais confortável)

· Frascos e canetas pré cheias  se congeladas, devem 

ser descartados.

· Frascos e canetas pré cheias se expostas a 

temperaturas superiores a 30°C, devem ser 

descartados.

2- Sobre a validade:

· Se os frascos fechados e canetas pré cheias ainda não 

utilizadas estiverem   armazenados à temperatura de 2 

a 8 °C,  o prazo de validade nessas condições é a 

indicada no medicamento.

· Se os  frascos  e canetas pré cheias em uso ou ainda 

não utilizados,  forem expostas a temperatura 

ambiente, após 28 dias devem ser descartados, 

mesmo se ainda contiverem  insulina no seu interior. 

3- Sobre a dispensação e orientação ao usuário:

· O profissional de saúde deve orientar  o usuário a 

anotar no rótulo o dia em que abriu o frasco ou caneta 

pré-cheia, ou colocar um pedaço de esparadrapo colado 

com a data em que foi aberta a insulina pela primeira vez,  

e a realizar  o descarte do  frasco ou caneta de insulina 

em uso depois de 28 dias, mesmo se ainda contiverem  

insulina no seu interior, estando  o medicamento 

refrigerado ou não.

· Para o transporte da insulina, da farmácia para 

residência ou viagens, a insulina deve ser  armazenada 

em um isopor ou bolsa térmica, podendo eventualmente 

conter placas de gelo, desde que este não tenha contato 

direto com a insulina.

· Se não houver a possibilidade de resguardar a 

temperatura em embalagem térmica no transporte e/ou 

armazenamento no domicílio, a dispensa pode ser 

realizada, porém o usuário deve ser orientado a 

descartar o frasco ou caneta de insulina depois de 28 

dias, mesmo se ainda fechados. 

· Os demais profissionais de saúde, podem encaminhar 

o paciente ao profissional farmacêutico, para uma 

melhor orientação e acompanhamento da terapia com 

insulina. 

ELAINE TEIXEIRA

DIRETORA DE ALTA MÉDIA E COMPLEXIDADE E 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ANDRÉIA DIAS TEIXEIRA

COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA

REFERÊNCIAS: 

1 - S o c i e d a d e  B r a s i l e i r a  d e  D i a b e t e s .  
RECOMENDAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 
INJETÁVEL DO DIABETES:  INSULINAS E 
INCRETINAS. Posicionamento Oficial SBD no 01/2017. 
São Paulo, janeiro de 2017.
 2-Frid AH, Kreugel G, Grassi G, Halimi S, Hicks D, Hirsch 
LJ, Smith MJ, Wellhoener R, Bode BW, Hirsch IB, Kalra S, 
Ji L, Strauss KW. New insulin delivery recommendations. 
MayoClin Proc. 2016 Sep;91(9):1231-55 
3-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde.  Depar tamento  de  Atenção Bás ica .  
ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO DA PESSOA COM 
DOENÇA CRÔNICA DIABETES MELLITUS Cadernos 
de Atenção Básica, n° 36. Brasília, 2013
4- BRASIL. ANVISA. Bulário Eletrônico: Humulin® N. 
Responsável Técnico : Márcia A. Preda. São Paulo. ELI 
LILLY DO BRASIL LTDA. 2017. Disponível em: : 
<https://consultas.anvisa.gov.br> acesso em 01-07-2021
5- BRASIL. ANVISA. Bulário Eletrônico: Novolin R® N. 
Responsável Técnico Luciane M. H. Fernandes. Montes 
Claros. Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. 2019. 
Disponível em: :< https://consultas.anvisa.gov.br>. 
Acesso em: acesso em 01-07-2021
6- CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - BAHIA. 
Centro de Informações sobre Medicamentos - CIM. 
Resposta a consulta, via correio eletrônico. Mensagem 
recebida por <cafcamacari@gmail.com> em dia mês 
a n o .  D i s p o n í v e l  e m :  
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/cim++insulina/
QgrcJHsHmbjwXxfZBwpNWLMnMdTSRZtDGgQ link. 
Acesso em: 05/07/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de Preço 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde

www.licitacoes-e.com.br

Registro de preço para 
eventual contratação de empresa especializada para 
confecção de Mochilas Escolares, para composição do 
fardamento escolar, que serão distribuídas para os 
alunos matriculados na Rede Pública Municipal de 
Ensino de Camaçari para os exercícios letivos de 2022

www.licitacoes-e.com.br
889041.

PREGÃO N.º 0171/2021 (ELETRONICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: 

. 
Acolhimento 24/08/2021 a partir das 08:00h : Abertura: 
25/08/2021, às 09h00, Disputa  25/08/2021, ás 10h00 
(horár io de Brasí l ia  )ed i ta l / in formações :  

  código da licitação; 889153 
Tel: (71)3621-6665/6880 –Diego Manoel Oliveira da 
Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO N.º 0173/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto 

. 
Acolhimento: 25/08/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 26/08/2021, às 09h00min; Disputa: 
26/08/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º:  Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

 

PREGÃO N.º 0174/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: 

. Abertura: 
24/08/2021 às 09h00min – Edital/Informações: 

. Tel.: (71) 3621-
6880/6717. Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira da 
COMPEL.

Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa de serviços técnicos 
especializados para modernização e desenvolvimento 
das atividades de gestão territorial

www.compras.camacari.ba.gov.br

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 0068/2021 (ELETRONICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de 
material de consumo (açúcar) para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
administração municipal. Camaçari,11/08/2021. Diego 
Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
 
O SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  0168/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para Aquisição de Material de Expediente (Livro 
Protocolo Capa Dura tipo Brochura com 100 folhas/Papel 

2Couchê 180 gm  branco pct. com 50 folhas/ envelope 
2para correspondência tipo ofício, papel 75gm  branco 

2sem janela/envelope tipo saco papel Kraft 80gm  sem 
timbre e janela fechamento), para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. 12/08/2021. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA – Secretário da 
Administração.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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