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DECRETO Nº 7628/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00114.07.10.642.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 
com fundamento no artigo 40,§ 1° inciso I da Constituição 
Federal de 1988 e art. 1° da Lei 10.887/2004, combinado 
com os artigos 16 e 45 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, ao servidor ADSON FILIPE 
SOUZA FERREIRA DOS SANTOS, matrícula 63474, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Porteiro, 40 
HS, classe 1, nível I, referência A, lotado na Secretaria de 
Educação - SEDUC, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais), constituído do valor 
de R$ 167,98 (cento e sessenta e sete reais e noventa e 
oito centavos) equivalente a 15% (quinze por cento) do 
salário de contribuição do mês de agosto de 2019 e R$ 
830,02 (oitocentos e trinta reais e dois centavos) da 
complementação do salário mínimo, conforme 
demonstrativo de cálculo, devendo os efeitos do presente 
ato, retroagirem a 20/09/2019, data de expedição do 
Laudo Médico.

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. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7627/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00112.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, art. 42 da e 

Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores, à 

servidora MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO 

SILVA, matrícula 7710, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Professor I, 40H, classe 4, Nível I, 

referência G, lotada na Secretaria de Educação – 

SEDUC, com proventos integrais.

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

6.001,85 (seis mil e um reais e oitenta e cinco 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 posteriores, possuindo paridade com o 

servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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DECRETO Nº 7629/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00236.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 

Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora MARGARETE LUZIA PITANGA HEREDA, 

matrícula 13, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Analista Legislativo, Nível V, Grupo de Atividade NS – 2,   

Referência K, lotada na Coordenação de Recursos 

Humanos da Câmara, com proventos integrais.

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

15.433,68 (quinze mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

sessenta e oito 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, 05 de outubro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 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  

01400.11.02.942.2021,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) 

ALCEMIRIAN FRANCE MARTINS QUADROS, matrícula 

nº 60528, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de ODONTÓLOGO, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de 20 horas semanais para 

10 horas semanais, pelo período de 01 (um) ano sem 
prejuízo da sua remuneração, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 778/2021
DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

                                                    
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 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  
01841.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a JOHN 
KLEBER MACHADO DA CUNHA, matrícula nº 60756, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Administrativo, lotado na Secretaria da 
Administração, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
com data retroativa a 01 de outubro de 2021.

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

                                    
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 904/2021
 DE 21 DE SETEMBRO 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 1716/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ANA CAROLINA DA 

SILVA DOS SANTOS, matricula 61640, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/09/2010 a 31/08/2015 pelos períodos 

fracionados de 01 (um) mês, com data retroativa a 15 de 

Janeiro de 2021, 01 (um) mês, com data retroativa a 15 

de Abril de 2021, 01 (um) mês com data retroativa a 15 de 
Julho de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 929/2021
 DE 22 DE SETEMBRO 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 e Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal n° 
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 1716/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER DE FORMA ANTECIPADA ao (a) servidor 

(a) ANA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS, matricula 

61640,  ocupante  do  cargo  de  prov imento  

efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, lotado 
(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/09/2015 a 31/08/2020, após 
compensação das faltas justificadas e/ou licença sem 

vencimentos, o período aquisitivo será de 01/09/2015 a 

08/04/2022, a partir de 18 de Outubro de 2021,a partir de 

18 de Julho de 2022 e a partir de 14 de Novembro de 2022 
.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PREGÃO Nº 135/2021(ELETRÔNICO) - 
COMPEL 

CONTRATO Nº 0143/2021 

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, 
do ravan te  denominado  CONTRATANTE ,  e  
LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, com sede à Av. Miramar Santiago, s/n, Jardim 
L i m o e i r o -  C a m a ç a r i  -  B a h i a ,  e - m a i l :  

contato@loctoldos.com, (71) 3621-0194, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 22.381.056/0001-76, representada 
neste ato por Helmo Santiago Campos, portador da 

o  carteira de identidade n. 949516830 inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o n° 819.082.375-20, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
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autorizada pelo despacho às fls. 02 do processo 
administrativo n.º 00185.11.07.611.2021 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) Edital de PREGÃO N.º 135/2021(ELETRÔNICO) – 
COMPEL e seus anexos.

b) P ropos tas  de  p reço  ap resen tada  pe la  
CONTRATADA.

c) Ata de registro de preços nº 0369/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preços para prestação de serviço de 
Contratação para o serviço de locação, montagem e 
desmontagem de toldos, cortinas e tendas para serem 
utilizados em eventos realizados e/ou apoiados pela 
Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. A licitante 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:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REGIME 
DE EXECUÇÃO

O valor global deste contrato é R$ 474.134,00 
(Quatrocentos e setenta e quatro mil cento e trinta e 
quatro reais), constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto,  conforme cópia da proposta da CONTRATADA 
anexa a este contrato.

a) Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

§1º Tratando-se de contrato de menos de um ano, 
na forma da lei, os preços propostos serão 

considerados fixos e irreajustáveis.

§2º	 Havendo prorrogação no prazo contratual, 
após 12 (doze) meses da apresentação da 
proposta, poderá haver reajustamento e preço, 
ficando definido o INCC – Índice Nacional da 
Construção Civil, como índice de preço básico 
a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, 
ou outro na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 
30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação 
em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 
relativa aos serviços efetivamente executados.

§ 1º  A nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após a 
aprovação da Medição pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias.

§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade 
da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em 
correspondência com as fichas demonstrativas 
dos empregados da CONTRATADA envolvidos na 
obra.

§ 3º    No curso do contrato os quantitativos considerados 
para os efeitos de medição serão exclusivamente 
aqueles decorrentes dos serviços efetivamente 
realizados. 

§ 4º  Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a 
CONTRATADA  ado te  as  prov idênc ias  
necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

§ 5º  Nenhum pagamento será efetuado à contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

o§ 1     Os serviços serão contados a partir do recebimento 
de cada ordem de serviço ou documento 
equivalente, conforme Anexo I do edital da 
PREGÃO N.° 135/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. 

 §2ºO prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57, §1º e art. 65 da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
08 de Outubro de 2021 - Ano XIX
Nº 1766 - Pagina. 04 de 17



o3 serviços deverão ser prestados de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DO SERVIÇO 

Os locais da execução das obras estão elencados no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO N.° 
135/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:  

§ DOS DIREITOS
a)itos da CONTRATANTE, receber o objeto deste 
contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 
convencionados. 

§2ºDAS OBRIGAÇÕES
I Constituem obrigações do CONTRATANTE: Efetuar o 
pagamento ajustado;

b)RATADA as condições necessárias à regular 
execução do contrato;

c)Fiscalizar a execução dos serviços.

II.Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do 
Pregão n.º 135/2021(Eletrônico) – COMPEL), e da 
proposta apresentada, independente de 
transcrição; 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho, obrigando seus empregados a 
trabalhar com equipamentos individuais, se for 
o caso; 

c)  Manter durante a contratação, em 
compatibilidade com as obrigações por ele 
mantidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a contratação, se 
solicitados, documentos que comprovem está 
cumprindo a legislação em vigor quando às 
obrigações assumidas na presente licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas,  
previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de 
duplicatas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da 
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA 
das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas 
na Legislação.

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 
com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

I. I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:	
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 

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

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

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às condições estabelecidas no 

contrato: multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 10% a 20%; 
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c) adulterar ou alterar características físicas do 
objeto contratado: multa de 20%;    

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

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

§ 1ºA 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.

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública 
Municipal, por até 05 (cinco) anos, quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões 
elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula e/ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§ 5º 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.

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a 
delegação para a sanção prevista no inciso I, 
facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vistas.

§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, 
contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida subcontratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

on. 8.666/93;

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

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

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

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os 
danos e prejuízos decorrentes de paralisações 
no fornecimento dos produtos e/ou serviços, 
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salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação 
v i g e n t e ,  q u a n d o  c o m u n i c a d o s  à  
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas da ocorrência, ou por ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE.

	 	
§ 3ºFicando comprovado, depois do negócio 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

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

Camaçari-BA, 30 de setembro de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI

CONTRATADA

TERMO DE CONVÊNIO

 CONVÊNIO Nº 001/2021 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, O MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E FUNDAÇÃO DE 
FOMENTO A TECNOLOGIA E A 
CIÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede a Av. Francisco 
Drumond, s/n, Centro, CEP.: 42800-918 Camaçari - 

Bahia, doravante denominado CONCEDENTE, 
representado neste ato pelo seu prefeito Sr. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, e, do outro lado, o 
FUNDAÇÃO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A 
CIÊNCIA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UniFTC 
SALVADOR), situada Av. Luiz Viana, nº. 8812, módulo 
04, nível 02, Paralela, Salvador/BA, CEP: 41.730-101, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF nº 05.196.922/0001-
30,  doravante  denominado CONVENENTE,  
representado neste ato pelo professor ANDRÉ 
NOGUEIRA NAZAR, portador da Carteira de Identidade 
nº 05567978 IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoais 
Físicas - CPF/MF sob nº 042.805.727-63, resolvem 
celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica de 
Estágio, conforme o Plano de Trabalho anexo e os 
termos da Lei nº. 11.788/08, que dispõe sobre estágios 
de estudantes de enfermagem e dá outras providências, 
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Convênio tem por objetivo o 
estabelecimento de Cooperação Técnica de Estágio 
entre os convenentes, com a finalidade de o 
CONCEDENTE, conceder campos de prática de estágio 
em suas Unidades de Saúde, gerenciadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU aos estudantes 
regularmente matriculados na INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os estagiários obedecerão 
ao projeto didático-pedagógico da INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, em conformidade com suas normas de ensino 
e as condições legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os estagiários não 
acarretarão para o CONCEDENTE, nenhum vínculo 
empregatício e as obrigações serão apenas 
especificadas no presente instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O estágio tem caráter 
unicamente técnico, não sendo concedida pela 
CONVENENTE bolsa de complementação 
educacional ou qualquer outra compensação 
financeira para os estagiários. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução da cláusula primeira as partes 
comprometem-se a:

I – DA CONVENENTE - INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a. Encaminhar os alunos aos setores específicos da 
CONCEDENTE;

b. Definir as condições de realização do estágio 
segundo as necessidades acadêmicas, 
orientando o CONCEDENTE quanto campo dos 
estágios;

c. Divulgar junto aos alunos as oportunidades de 
estágio oferecidas pelo CONCEDENTE;

d. Firmar, na qualidade de interveniente, os Termos 
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de Compromisso de Estágio através das 
respectivas Coordenações de Cursos e do seu 
setor responsável por estágios;

e. Avaliar as instalações da parte concedente do 
estágio e sua adequação ao projeto pedagógico à 
formação cultural, profissional e cidadã do 
estagiário a ser realizada por um professor 
orientador indicado pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO;

f. Providenciar seguro contra acidentes 
pessoais em favor dos estagiários vinculados 
a este Convênio, através do TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, nos moldes 
preconizados no art. 4º da Lei 11.788/08;

g. Fornecer ao CONCEDENTE, os Termos de 
compromisso de estagio devidamente assinados 
pelos estagiários e pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, bem como Matriz Curricular e Plano de 
Trabalho;

h. Planejar, acompanhar e avaliar as programações 
referentes aos estágios curriculares nos seus 
aspectos técnicos-pedagógicos, procurando 
adequá-la com a programação do serviço;

i. Elaborar o cronograma de estágios, de acordo 
com a disponibilidade nos quais serão realizados 
os mesmos;

j. Designar os instrumentos, pertencentes ao 
quadro de pessoal da INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, como supervisores responsáveis 
dos alunos nos locais onde ocorrem os 
estágios, consequentemente sem ônus para o 
CONCEDENTE ;

II – CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

a. Indicar os locais aos estágios, de acordo com a 
especialidade a ser praticada pelos alunos do 
curso das áreas solicitadas, e de acordo com as 
necessidades e condições de serviço;

b. Colaborar no acompanhamento juntamente com 
a CONVENENTE, o desenvolvimento das 
programações de estágios, fornecendo 
subsídios técnicos para eventuais ajustamentos;

c. Oferecer condições para o desenvolvimento de 
campo de estágio, oferecendo oportunidade de 
aprendizagem efetiva de acordo com o 
c r o n o g r a m a  p r e e s t a b e l e c i d o  p e l a  
CONVENENTE previamente aprovado pelo 
CONCEDENTE, observando e respeitando a 
programação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari;

d. Permitir o acesso dos supervisores pedagógicos 
ou outros técnicos da CONVENENTE, nas 
instituições onde ocorrem os estágios, 
respeitada as limitações pelas normas e rotinas 
do trabalho das mesmas a fim que estes 
acompanhem o processo de aprendizagem e 
possam colaborar com o serviço dentro dos 
limites e condições impostas pelas normas 
das Unidades;

e. Fornecer material de consumo e/ou descartável 
necessário à execução das atividades, inerentes 
ao desenvolvimento do Estágio;

f. Rea l i za r  o  con t ro le  dos  es tudantes  
encaminhados ao estágio definindo o número de 
estagiários por unidade e por período.

CLÀUSULA TERCEIRA –  DO TERMO DE 
COMPROMISSO

A concretização dos estágios serão executados no 
período e horário determinado, especificamente, no 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, obrigando-
se o estagiário a desempenhar as atividades que lhe 
forem atribuídas;

PRIMEIRO PARÁGRAFO – Os estagiários serão 
executados no período e horário determinado, 
especificamente, no TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO, obrigando-se o estagiário a desempenhar as 
atividades que lhe forem atribuídas.

SEGUNDO PARÁGRAFO – O plano de atividades do 
estagiário, elaborado em acordo das 03 (três) partes a 
que se refere o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
11.788/08, será incorporado ao termo de compromisso 
por meio de aditivos à medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante. 

CLÁUSULA QUARTA - DO SEGURO

A CONVENENTE deverá providenciar seguro contra 
acidentes pessoais em favor dos estagiários 
vinculados a este Convênio, através do TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, nos moldes 
preconizados no art. 4º da Lei 11.788/08.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio vigora a partir da assinatura com 
vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, desde que haja expressa manifestação 
e concordância de ambos os Convenentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

Qualquer alteração do presente TERMO DE CONVÊNIO 
será instrumentalizada mediante Termo Aditivo, 
celebrado pelos CONVENENTES. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA
 
As dúvidas ou questões suscitadas na execução integral 
do presente TERMO DE CONVÊNIO serão dirimidas 
pelos CONVENENTES na órbita Administrativa, 
podendo, também, ser denunciado a qualquer tempo e 
por iniciativa de qualquer dos CONVENENTES, 
mediante notificação escrita, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
08 de Outubro de 2021 - Ano XIX
Nº 1766 - Pagina. 08 de 17



CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Implicará a rescisão do presente TERMO DE 
CONVÊNIO o descumprimento de quaisquer das 
cláusulas aqui ajustadas, ou, ainda por superveniência 
de norma legal que o torne material ou formalmente 
inexequível. 

CLÁUSULA NONA - DOS ESTÁGIOS VIGENTES

A alteração ou o encerramento antecipado deste 
Convênio não prejudicará os alunos com estágios já 
iniciados. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão 
resolvidos conjuntamente pelas partes convenentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a. Nas ações promocionais das atividades 
decorrentes deste instrumento, deverá ser 
mencionada a participação das entidades 
convenentes; e

b. Nas atividades de educação continuada ou que 
promovem integração ensino/serviço, que 
aconteçam na Unidade onde ocorre o estágio, 
fica a INSTITUIÇÃO DE ENSINO através dos 
supervisores e alunos, comprometidos a 
participação e compromisso com tais atividades; 
fica a INSTITUIÇÃO DE ENSINO obrigada a 
deixar na Unidade, em relatório sucinto do 
período do estágio e/ou sérico; a INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO se compromete a enviar seus 
superiores ao serviço, antes do período do 
estágio, para que sejam feitos os ajustes 
necessários ao programa do estágio, com base 
na programação e necessidade do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Camaçari/BA para dirimir questões 
oriundas desde TERMO DE CONVÊNIO e que não 
puderam ser resolvidas administrativamente entre as 
partes, abrindo mão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem de acordo, assinam o presente 
termo em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Camaçari-BA, 11 de março de 2021.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
CONCEDENTE

FUNDAÇÃO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A 
CIÊNCIA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UniFTC SALVADOR
CONVENENTE

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	

Cooperação técnica, sem repasse de recursos 

financeiros, entre Instituição de Ensino e Prefeitura para 

viabilização de campos de formação para estudantes e 

qualificação das práticas profissionais em saúde.

Período de Execução: Duração de 12 meses, a partir da 

celebração do convênio

Identificação do Objeto: Constitui se como objeto deste 

convênio a disponibilização de campos de formação para 

estudantes de Instituição de Ensino nas Unidades de 

Saúde municipais públicas e privadas conveniadas ao 

SUS e a qualificação técnica para o supervisor de campo 

de formação e quadro técnico da Secretaria Municipal de 

Saúde.Objetivo Geral:	 Propiciar uma formação crítico-

reflexiva de profissionais da área da saúde do ponto de 

vista ético, político e técnico-científico para atuarem no 

campo de atenção à saúde, em conformidade com os 

princípios do SUS.

Objetivos específicos:	
● Apoiar a reflexão sobre o processo de trabalho da 
equipe de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e 
sobre a reorganização e fortalecimento do SUS;
● Apoiar o fomento a humanização enquanto prática 
cotidiana e relacional, aprendendo a reconhecer as 
particularidades, singularidades e participação de todos 
os envolvidos no processo de trabalho e, a partir da 
adoção de postura ética e humanizada, assumir 
compromisso e responsabilidade na construção do fazer 
interdisciplinar em saúde, na perspectiva da atenção 
integral e resolutiva;
● Apoiar na utilização e/ou desenvolvimento de 
tecnologias de trabalho e metodologias para diagnóstico 
de necessidades de saúde, como base nos aspectos 
epidemiológicos, sociais e ambientais;
● Realizar pesquisas, no fazer aprendendo, de forma 
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contínua como exercício da prática científica na área 
objeto de estudo.
● Apoiar a promoção de ações em saúde através da 
incorporação de tecnologias, saberes e práticas, onde os 
envolvidos - população, profissionais, estudantes 
possam apropriar-se da prática cotidiana, conhecendo-a, 
analisando-a criticamente e ressignificando-a de forma 
criativa e (re)construtiva;
●  Auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para atuar no campo 
de formação, realizando a atenção integral à saúde 
individual, familiar e coletiva;

● Contribuir para a integração da rede assistencial, 

promovendo a otimização dos recursos existentes com 

vistas à melhoria das condições de vida da população;

3- RESULTADOS ESPERADOS:

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	

5	-	AFERIÇÃO	DA	QUALIDADE

6 – RESPONABILIDADES:

I ) DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a.Encaminhar os alunos da área de saúde aos setores 
específicos da CONCEDENTE;

b.Definir as condições de realização do estágio segundo 
as necessidades acadêmicas, orientando o MUNICÍPIO 
quanto ao conteúdo técnico, didático e pedagógico dos 
estágios;

c.Divulgar junto aos alunos as oportunidades de estágio 
oferecidas pelo MUNICÍPIO;

d.Firmar, na qualidade de interveniente, os Termos de 
Compromisso de Estágio através das respectivas 
Coordenações de Cursos e do seu setor responsável por 
estágios;

e.Avaliar as instalações da parte concedente do estágio 
e sua adequação ao projeto pedagógico à formação 

cultural, profissional e cidadã do estagiário a ser 
realizada por um professor orientador indicado pela 
INSTITUIÇÃO DEENSINO;

f.Providenciar seguro contra acidentes pessoais em 
favor dos estagiários vinculados a este Convênio, 
através do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 
nos moldes preconizados no art. 4º da Lei11.788/08;

g.Fornecer ao MUNICÍPIO, os Termos de compromisso 
de estágio devidamente assinados pelos estagiários e 
pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem como Matriz 
Curricular e Programação de estágio;

h.Planejar, acompanhar e avaliar as programações 
referentes aos estágios curriculares nos seus aspectos 
técnicos- pedagógicos, procurando adequá-la com a 
programação do serviço;

i.Elaborar o cronograma de estágios, de acordo com a 
disponibilidade nos quais serão realizados os mesmos;

j.Compete a Instituição de Ensino assegurar o 
acompanhamento e supervisão das atividades dos 
estudantes será realizado, exclusivamente, por 
profissionais do quadro de pessoal da Instituição de 
Ensino, sem qualquer ingerência de servidores da 
CONCEDENTE.

k.Disponibilizar os Equipamentos de proteção 
individuais que serão utilizados pelos alunos durante o 
estágio nas Unidades;

II) CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI

a.Indicar os locais aos estágios, de acordo com a 
especialidade a ser praticada pelos alunos do curso 
das áreas solicitadas, e de acordo com as 
necessidades e condições de serviço;

b.Colaborar no acompanhamento juntamente com a 
CONVENENTE,  o  desenvo lv imen to  das  
programações de estágios, fornecendo subsídios 
técnicos para eventuais ajustamentos;

c.Oferecer condições para o desenvolvimento de 
campo de estágio, oferecendo oportunidade de 
aprendizagem efetiva de acordo com o cronograma 
pré-estabelecido pela CONVENENTE previamente 
aprovado pela CONCEDENTE, observando e 
respeitando a programação da Prefeitura Municipal 
de Camaçari;

d.Permitir o acesso dos supervisores pedagógicos 
ou outros técnicos da CONVENENTE, nas 
instituições onde ocorrem os estágios, respeitada as 
limitações pelas normas e rotinas do trabalho das 
mesmas a fim que estes acompanhem o processo de 
aprendizagem e possam colaborar com o serviço 
dentro dos limites e condições impostas pelas 
normas das Unidades;

e.Fornecer material de consumo e ou descartável 
necessário à execução das atividades, inerentes ao 
desenvolvimento do Estágio;

f.Realizar o controle dos estudantes encaminhados 
ao estágio definindo o número de estagiários por 
unidade e por período, de acordo com a programação 
de estágio.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Resultados esperados  Indicadores de dese mpenho  

Unidades de Saúde como campo de formação de 
estudantes  

Número de Unidades de Saúde como campo de formação.  

Profissionais do serviço de saúde qualificados em 
práticas pedagógicas  

Número de servidores do município com qualificação na 
área pedagógic a.  

Estudantes com formação prática em serviço.  Número de estudantes com formação prática em serviço.  
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7 - EQUIPE DE TRABALHO

8 - COMUNICAÇÃO DE EVENTOS	

ANEXO	I

PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO

TURMA: 2021.1

CURSO: Medicina   Semestre: 9º Semestre 

Disciplina:Internato em Medicina de Família e 

Comunidade e Saúde Coletiva

Carga Horária Total da Disciplina: 300 horas       Carga 

horária Semanal da Disciplina: 30 horas

Nº de estudantes totais na disciplina:24 alunos por 

rodízio (em fluxo contínuo)

Data de previsão  do início: 08/02/2021  Data de previsão 

do término: 06/02/2022

ASSINATURAS

APROVAÇÃO:

Camaçari-BA, 11 de março de 2021.

  
  REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 12/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECÍFICO  – REURB-E

Dispõe sobre a aprovação do Projeto de 
Regularização Fundiária, denominada 
Conjunto Habitacional Villagem de 
Jauá, com área total de 1.500,00 m², na 
forma que indica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo decreto nº 7547/2021 tendo em vista, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 00336.20.01.955.2020. 

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o projeto de Regularização Fundiária do 
Conjunto Habitacional Villagem de Jauá, localizado na 
Rua Três Lagoas, Jauá, Distrito de Abrantes Camaçari - 
Bahia.

Parágrafo único – Área averbada no 1° Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari com matrícula nº 6696, 
possui área de terreno total de 149.392,21 m².

Art. 2° - O projeto de regularização fundiária considerará 
as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, 
além de identificar os lotes, as vias de circulação e as 
áreas destinadas a uso público.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2021.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

 

  

  

  

    

________________________________________  _________________________________________  

Representante legal da CONCEDENTE: Representante legal da CONVENENTE: 
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PORTARIA Nº 36/2021
     DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

	 	 	 	 	 	
Dispõe sobre a designação da Comissão 
de Seleção do Edital de Chamamento 
Público do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - FMDPI, conforme 
dispositivos legais do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
conforme art. 21 do Decreto nº 7336/2020. 

Considerando o que prevê o art. 21 do Decreto 
Municipal 7336 de 16 de abril de 2021;

Considerando ainda o artigo 2º, inciso X e o artigo 27, 
parágrafo 2º da Lei Federal nº 13.019/2014.
 

RESOLVE

Art. 1º  Designar servidores e conselheiros para 
composição da Comissão de Seleção do Edital de 
Chamamento Público do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Camaçari, que passa a ser composta 
por:

1. José Bezerra Flor - Conselheiro do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa - CMDPI

2. Monique Martins Rivas – Matrícula 832850;

3. Suliana Bezerra Fialho - Matrícula 833023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
confecção e revogadas disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0242/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de touca cirúrgica, lençol e papel crepado, 
para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 26/10/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 27/10/2021, às 09h00min; Disputa: 
27/10/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 900411. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0243/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 22/10/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 22/10/2021, às 10h00min; Disputa: 
22/10/2021, às 11h30min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações . Tel.: (71) : www.licitacoes-e.com.br
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

TERMO	DE	RESCISÃO	UNILATERAL	FIRMADO	ENTRE	

O	 MUNICÍPIO	 DE	 CAMAÇARI	 E	 A	 EMPRESA	

TECNOLUMEN	 INLUMINAÇÃO	 URBANA	 LTDA.	 DO	

OBJETO:	Este	Termo	tem	por	objeto	a	rescisão	unilateral	

apenas	com	uma	das	partes	do	CONSORCIO	 ILUMINA	

CAMAÇARI	Contrato	no	0070/2017,	com	fulcro	no	artigo	

78,	 inciso	 I	 da	 Lei	 no	 8666/93	 juntamente	 com	 a	

CLÁUSULA	 DECIMA	 QUARTA	 -	 DA	 RESCISÃO,	 do	

Instrumento	 Contratual. DA	 PRESTAÇÃO	 DOS		

SERVIÇOS:	 Caso	 reste	 comprovada	 a	 prestação	 de	

serviços	 executados	 pela	 CONTRATADA,	 deve	 ser	

realizado	 o	 pagamento,	 por	 parte	 do	MUNICÍPIO,	 dos	

serviços	 já	realizados,	devendo	ser	 incluídos	no	valor	a	

incidência	 de	 multas	 e	 penalidades	 eventualmente	

aplicadas.	DA	QUITAÇÃO	DE	DIREITOS	E	OBRIGAÇÕES:	

Por	força	desta	rescisão,	o	MUNICÍPIO	e	a	CONTRATADA	

somente	 responderão	 por	 direitos	 e	 obrigações	

contratuais	 vigentes	 e	 concretizados	 até	 a	 data	 da	

rescisão	contratual.	DO	DISTRATO:	Por	força	do	presente	

Termo	de	Rescisão,	o	CONTRATANTE	dá	por	rescindido	

unilateralmente	o	contrato	firmado	entre	o	MUNICÍPIO	

DE	 CAMAÇARI	 E	 A	 EMPRESA	 TECNOLUMEN	

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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INLUMINAÇÃO	 URBANA	 LTDA. DA	 EXECUÇÃO		

CONTRATUAL:	Diante	da	rescisão	entre	o	MUNICÍPIO	DE	

CAMAÇARI	e	a	empresa	TECNOLUMEN	INLUMINAÇÃO	

URBANA	 LTDA	 a	 execução	 do	 CONTRATO	 0070/2017	

permanece	sob	a	responsabilidade	da	empresa	INLUX-	

LOCAÇÃO	 E	 SERVIÇOS-	 EIRELI.	 DA	 ASSINATURA:	

Camaçari-BA,	 29	 de	 setembro	 de	 2021.	 ARLENE	 LIMA	

ROCHA	MUNICIPIO.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0102/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA TELEDIAGNÓSTICO DO BRASIL LTDA 
ME.DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Sexta do instrumento original no 
0102/2016, assinado em 18 de abril de 2016, cujo objeto 
é o supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado, em caráter 
excepcional, por 180 (cento e oitenta) dias, a partir 18 de 
outubro de 2021, passará a viger até 16 de abril de 2022, 
observando o artigo 57, § 4º da Lei n° 8666/93. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$1.237.200,00 (um milhão, 
duzentos e trinta e sete mil e duzentos reais), 
proporcional ao período ora aditado, o qual permanece 
inalterado. 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 das Ações 4019 e 
2008; Elemento de Despesa 33903900 e Fontes 
0114000 e 6102000.DA RESCISÃO AUTOMÁTICA: Na 
eventualidade de ser finalizada licitação com o objeto do 
contrato ora aditado e formalizada a nova contratação 
decorrente de tal licitação, ficará automaticamente 
rescindido o presente termo aditivo de prazo. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em plena 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos não modificados por 
este Instrumento, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no presente 
instrumento, renunciando, expressamente, ao reajuste 
previsto na Cláusula Quarta, § 1o, II, do Contrato no 
0102/2016. DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 24 de 
setembro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICIPIO. TELEDIAGNÓSTICO DO BRASIL LTDA 
ME. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 
450/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E TI TELEMEDICINA INTEGRADA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
450/2020, firmado originalmente em 01 de Outubro 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 01 de 
Outubro de 2021, passará a viger até 01 de Outubro de 
2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições  
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 

450/2020, cujo valor contratual é de R$887.988,00 
(oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e 
oito reais), 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 .17 de setembro de 2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICIPIO. TI TELEMEDICINA 
INTEGRADA LTDA. CONTRATADA.

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0185/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPR ESA IN ST ITU TO D E  GESTÃ O E  
HUMANIZAÇÃO - IGH. DO OBJETO:  Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
instrumento original no 0185/2016, assinado em de julho 
de 2016, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito ha cláusula anterior fica prorrogado, em 
caráter excepcional, por 30 (trinta) dias, a partir 14 de 
outubro de 2021, passará a viger até 13 de novembro de 
2021, observando o artigo 57, § 4º da Lei n° 8666/93. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$1.230.248,72 (um milhão, 
duzentos e trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
setenta e dois centavos), proporcional ao período ora 
aditado, o qual permanece inalterado. Fica mantida a 
fonda de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presenta termo aditivo correrão por conta 
das Ações 2008 e 4019; Elemento de Despesa 33903400 
e Fontes 6102000 – 0114000.DA RESCISÃO 
AUTOMÁTICA: Na eventualidade de ser finalizada 
licitação com o objeto do contrato ora aditado e 
formalizada a nova contratação decorrente de tal 
licitação, ficará automaticamente tecendo o presente 
terno aditivo de prazo. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento, não 
sendo devido a pagamento de nenhum valor além do que 
foi estabelecido no presente instrumento, renunciando, 
expressamente, ao reajuste previsto na Cláusula 3a, § 
1o, II, do Contrato no 0185/2016. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA.  24 de setembro de 2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICIPIO. INSTITUTO DE GESTÃO 
E HUMANIZAÇÃO - IGH. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 AO 

CONTRATO N°0164/2011 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS NA COMUNIDADE DE BURIS SATUBA, 

NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 

EMPRESA CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE 

SANEAMENTO LTDA

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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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, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 

convocatório de que a atualização dos preços se dará 

pelo INCC - Indice Nacional da Costrução Civil (Cláusula 

Terceira, §1º);

Considerando que decorreu o prazo previsto para 

aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 

contratual, bem como solicitação emanada por parte da 

empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0164/2011, 

que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 

8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 

e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento de apostilamento contratual tem 

como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 

o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 

instrumento convocatório e contrato, em 69,52% 

(sessenta e nove vírgula cinquenta e dois por cento), 

conforme variação do índice INCC previsto em contrato, 

entre abril/2011, mês da proposta e abril/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  

n° 0164/2011, permanecendo válidas e inalteradas as 

não expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 20 de maio de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO	 DE	 APOSTILAMENTO	 N°	 02/2020	 DO	

CONTRATO	N°0204/2020	-	LOTE	II	–	EXECUÇÃO	DOS	

SERVIÇOS	DE	 REQUALIFICAÇÃO	 E	 ADEQUAÇÃO	DE	

PRÉDIOS	PÚBLICOS,	NO	MUNICÍPIO	DE	CAMAÇARI	-	

BAHIA,	 ENTRE	 A	 PREFEITURA	 MUNICIPAL	 DE	

CAMAÇARI		E	A	EMPRESA	IPQ	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, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;
Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;
RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0204/2020 e 
termos de subcontratação, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 20/09/2019 a 20/09//2020 em 
5,01% (cinco vírgula um por cento), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre 
setembro/2019, mês da proposta e setembro/2020, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  

n° 0204/2020 e termos de subcontratação, 

permanecendo válidas e inalteradas as não 

expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2020

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Diário Oficial do
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 AO 
CONTRATO N° 0253/2016 - CONSTRUÇÃO DE 06 
PONTES NA BACIA DO RIO CAMAÇARI NAS 
LOCALIDADES DESCRITAS A SEGUIR: 01. PONTE 
DA RUA BAHIA; 02. PONTE NA TRAVESSA RIO 
BANDEIRA; 03. PONTE DA RUA UNIÃO; 04. PONTE 
DA AVENIDA RIO CAMAÇARI; 05. PONTE DA RUA 
B E L M O N T E ;  0 6 .  P O N T E  D A R U A D A S  
ALGAROBAS.ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA AMF ENGENHARIA E 
SERVIÇOS 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, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0253/2016, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 27/07/2018 a 27/07//2020 em 
8,05% (oito vírgula cinco por cento), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre julho/2018, 
último reajustamento e julho/2020, conforme cláusula 
terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0253/2016, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 28 de julho de 2020

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 

CONTRATO N°0026/2015 - EXECUÇÃO DA OBRA DE 

URBANIZAÇÃO NA BACIA DO RIO CAMAÇARI – 2ª 

ETAPA – FASE 1, CONFORME TERMO DE 

COMPROMISSO Nº 0408.729-38/2013.,  NO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 

EMPRESA SANJUAN 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, 

Considerando a previsão contratual (Cláusula Terceira, 
parágrafo único) e do instrumento convocatório de que a 
atualização dos preços se dará pelo INCC - Indice 
Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0026/2015, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, em 29,46% (vinte e 
nove vírgula quarenta e seis por cento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
outubro/2014, mês da proposta e janeiro/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

anteriormente acordadas do Contrato n° 0026/2015, 

permanecendo válidas e inalteradas as não 

expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 17 de fevereiro de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA                

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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	TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato n°: 0099/2017
Nono Termo Aditivo ao contrato 0099/2017

REF: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Execução dos serviços de limpeza urbana do 
município de Camaçari, conforme especificações 
técnicas contidas no projeto básico Sesp e seus anexos.

EMPRESA: NATURALLE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA

Camaçari-BA, 25 de Junho de 2021.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA SESP

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 008/2021PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 21534.07.12.522.2021 

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL torna pública a contratação realizada em 
07/10/2021, através da Inexigibilidade de Licitação nº 
008/2021, fundamentada no Artigo 25, inciso II, 
combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666/93, objetivando a inscrição dos servidores: Ernâni 
Bernardino  Alves de Sena, Diretor administrativo e 
financeiro, matrícula 63498 e Juliana Estrela Gomes de 
Souza, Arquivologista, matrícula 110011, no curso online 
de  Gestão de Documentos Digitais, que será ministrado 
pela Consultre – Consultoria e Treinamento Ltda., inscrita 
no CNPJ sob nº 36.003.671/0001-53, no período de 19 a 
22 de outubro de 2021.

Valor global: R$ 2.715,20 (dois mil e setecentos e quinze 
reais).

DOTAÇÃO:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº 21534.07.12.522.2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 008/2021

RATIFICAÇÃO

Pedro Jorge Villas Bôas Alfredo Guimarães, Diretor 

Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal, no uso das atribuições de seu cargo e com 

fundamento no parecer da Procuradoria deste Instituto e 

no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso 

VI da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações dadas 

pelas Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, 

RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a inscrição 

dos servidores: Ernâni Bernardino  Alves de Sena, 

Diretor administrativo e financeiro, matrícula 63498 e 

Juliana Estrela Gomes de Souza, Arquivologista, 

matrícula 110011, no curso online de  Gestão de 

Documentos Digitais, nos períodos de 19 a 22 de outubro 

2021. 

E autoriza a emissão do empenho da despesa, no valor 

de R$ 2.715,20 (dois mil e setecentos e quinze reais) em 

favor da Consultre – Consultoria e Treinamento Ltda., 

inscrita no CNPJ sob nº 36.003.671/0001-53, cujo 

pagamento far-se-á após a realização do Curso e 

emissão da Nota Fiscal.

Camaçari-BA, 07 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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