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PORTARIA Nº 1101/2021
 DE 01 DE DEZEMBRO 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 1826/2021,

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) HOSANA ALVES DA 

ROCHA, matricula 60459, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Assistente Social, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 

Prêmio referente ao quinquênio aquisitivo de 30/04/2014 
a 15/05/2019, pelos períodos fracionados de 01 (um) 

mês, a partir de 01 de Dezembro de 2021 e 02 (dois) 

meses, a partir de 01 de Junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1101/2021
 DE 01 DE DEZEMBRO 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 1826/2021,

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) HOSANA ALVES DA 

ROCHA, matricula 60459, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Assistente Social, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 

Prêmio referente ao quinquênio aquisitivo de 30/04/2014 
a 15/05/2019, pelos períodos fracionados de 01 (um) 

mês, a partir de 01 de Dezembro de 2021 e 02 (dois) 

meses, a partir de 01 de Junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA N° 1063/2021
 DE 30 DE NOVEMBRO DE  2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo n° 00327/2018 	

RESOLVE	

RETIFICAR a  portaria  n° 4106/2018 de 06 de novembro 
de 2018, publicado no DOM n° 1049 de 12 de novembro de 
2018, o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
MARIA MERCES ALVES DOS SANTOS, matricula 9607, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Agente Comunitária de Saúde , lotado (a) na Secretaria 
da Saúde - SESAU, pelo período de 03 (três) meses, onde 
se lê: 01/09/2004 a 31/08/2009 leia-se: 01/09/2014 a 
31/08/2019, a partir de 19 de novembro de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

PORTARIA N° 1063/2021
 DE 30 DE NOVEMBRO DE  2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo n° 00327/2018 	

RESOLVE	

RETIFICAR a  portaria  n° 4106/2018 de 06 de novembro 
de 2018, publicado no DOM n° 1049 de 12 de novembro de 
2018, o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
MARIA MERCES ALVES DOS SANTOS, matricula 9607, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Agente Comunitária de Saúde , lotado (a) na Secretaria 
da Saúde - SESAU, pelo período de 03 (três) meses, onde 
se lê: 01/09/2004 a 31/08/2009 leia-se: 01/09/2014 a 
31/08/2019, a partir de 19 de novembro de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



PORTARIA Nº 1147/2021
 DE 30 DE NOVEMBRO 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 2641/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) SOLANGE COSTA 

MAGALHÃES, matricula 7355, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Técnico em 

Laboratório, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 06/06/2005 a 

05/06/2010,com data retroativa a 01 de Fevereiro de 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1148/2021 
 DE 30 DE NOVEMBRO 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 n° 2641/2018,

PORTARIA Nº 1147/2021
 DE 30 DE NOVEMBRO 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 2641/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) SOLANGE COSTA 

MAGALHÃES, matricula 7355, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Técnico em 

Laboratório, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 06/06/2005 a 

05/06/2010,com data retroativa a 01 de Fevereiro de 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1148/2021 
 DE 30 DE NOVEMBRO 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 n° 2641/2018,

RESOLVE
 
RETIFICAR a portaria n° 225/2014 de 21 de Julho de 
2014, publicado no DOM n° 578 de 26 de Julho de 2014, o 
qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
SOLANGE COSTA MAGALHÃES, matricula 7355, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Técnico em Laboratório, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 05/06/2000 a 04/06/2005, leia-se: 
06/06/2000 a 05/06/2005, a partir de 01 de Agosto de 2014.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 1150/2021
 DE 02 DE DEZEMBRO DE  2021                                                       

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020,                             

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 18993/2014 

	RESOLVE		 

RETIFICAR a  portaria  n° 123/2007 , publicado no DOM 
n° 204 de 25 a 01 de junho de 2007, o qual, concedeu 
Licença Prêmio ao (a) servidor (a) JAILDA SANTOS 
SOARES, matricula 8108, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 01/05/2000 a 03/06/2005 leia-
se: 01/05/2000 a 30/04/2005, a partir de 03 de julho de 
2007, a  portaria  n° 498/2020 , publicado no DOM n° 
1511 de 28 de setembro de 2020 pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 01/05/1995 a 30/04/2000 leia-
se: 01/05/2005 a 30/04/2010, a partir de 04 de maio de 
2020,  a  portaria  n° 233/2015 , publicado no DOM n° 627 
de 04 a 10 de julho de 2015 pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 01/05/2010 a 30/05/2015 leia-se: 
01/05/2010 a 30/04/2015, a partir de 01 de julho de 2015 
e  a  portaria  n° 5.001/2020  publicado no DOM n° 1533 
de 29 de outubro de 2020 pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 01/05/2000 a 30/04/2005 leia-se: 
01/05/2015 a 30/04/2020, a partir de 04 de agosto de 
2020.

RESOLVE
 
RETIFICAR a portaria n° 225/2014 de 21 de Julho de 
2014, publicado no DOM n° 578 de 26 de Julho de 2014, o 
qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
SOLANGE COSTA MAGALHÃES, matricula 7355, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Técnico em Laboratório, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 05/06/2000 a 04/06/2005, leia-se: 
06/06/2000 a 05/06/2005, a partir de 01 de Agosto de 2014.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 1150/2021
 DE 02 DE DEZEMBRO DE  2021                                                       

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020,                             

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 18993/2014 

	RESOLVE		 

RETIFICAR a  portaria  n° 123/2007 , publicado no DOM 
n° 204 de 25 a 01 de junho de 2007, o qual, concedeu 
Licença Prêmio ao (a) servidor (a) JAILDA SANTOS 
SOARES, matricula 8108, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 01/05/2000 a 03/06/2005 leia-
se: 01/05/2000 a 30/04/2005, a partir de 03 de julho de 
2007, a  portaria  n° 498/2020 , publicado no DOM n° 
1511 de 28 de setembro de 2020 pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 01/05/1995 a 30/04/2000 leia-
se: 01/05/2005 a 30/04/2010, a partir de 04 de maio de 
2020,  a  portaria  n° 233/2015 , publicado no DOM n° 627 
de 04 a 10 de julho de 2015 pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 01/05/2010 a 30/05/2015 leia-se: 
01/05/2010 a 30/04/2015, a partir de 01 de julho de 2015 
e  a  portaria  n° 5.001/2020  publicado no DOM n° 1533 
de 29 de outubro de 2020 pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 01/05/2000 a 30/04/2005 leia-se: 
01/05/2015 a 30/04/2020, a partir de 04 de agosto de 
2020.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 139/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Estabil idade aos 
servidores públicos municipais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em 
virtude da aprovação no estágio 
probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo 
Decreto 4996/2011 que regulamenta o Estágio 
Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, ao Servidor abaixo relacionado, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional do Servidor.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 139/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Estabil idade aos 
servidores públicos municipais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em 
virtude da aprovação no estágio 
probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo 
Decreto 4996/2011 que regulamenta o Estágio 
Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, ao Servidor abaixo relacionado, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional do Servidor.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA		                 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	

RESOLUÇÃO Nº 005/2021
 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre aprovação da Prestação 
de Contas do segundo quadrimestre 
do ano de 2021 da Secretaria Municipal 
de saúde de Camaçari - BA.

Considerando que foi entregue em tempo hábil, ao 
conselho municipal de saúde, a prestação de contas do 
segundo quadrimestre de 2021 para análise e parecer ou 
questionamentos;

Considerando que a prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2021 foi apresentada de forma clara e 
que todos os questionamentos foram esclarecidos na 
reunião ordinária de outubro, sendo entregues todas as 
documentações pertinentes;

Considerando que a prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2021 foi apresentada pelo secretário de 
saúde em Audiência Pública na câmara de vereadores 
em 26 de maio de 2021;

Considerando que a apreciação desta pauta que foi 
aprovada em reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde em 24 de novembro de 2021;

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Nº. 1086 
de 22 de junho de 2010, que institui o Conselho Municipal 
de Saúde de Camaçari,

RESOLVE

Art. 1º.  Aprovar a Prestação de Contas do segundo 
quadrimestre de 2021 apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º.   Esta publicação entra em vigor na data de sua 
publicação.

PAULO CEZAR SOUZA COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA		                 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	

RESOLUÇÃO Nº 005/2021
 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre aprovação da Prestação 
de Contas do segundo quadrimestre 
do ano de 2021 da Secretaria Municipal 
de saúde de Camaçari - BA.

Considerando que foi entregue em tempo hábil, ao 
conselho municipal de saúde, a prestação de contas do 
segundo quadrimestre de 2021 para análise e parecer ou 
questionamentos;

Considerando que a prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2021 foi apresentada de forma clara e 
que todos os questionamentos foram esclarecidos na 
reunião ordinária de outubro, sendo entregues todas as 
documentações pertinentes;

Considerando que a prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2021 foi apresentada pelo secretário de 
saúde em Audiência Pública na câmara de vereadores 
em 26 de maio de 2021;

Considerando que a apreciação desta pauta que foi 
aprovada em reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde em 24 de novembro de 2021;

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Nº. 1086 
de 22 de junho de 2010, que institui o Conselho Municipal 
de Saúde de Camaçari,

RESOLVE

Art. 1º.  Aprovar a Prestação de Contas do segundo 
quadrimestre de 2021 apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º.   Esta publicação entra em vigor na data de sua 
publicação.

PAULO CEZAR SOUZA COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Homologo a RESOLUÇÃO Nº 005 do Conselho 
Municipal de Saúde.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTRATO Nº 0155/2021

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa OXILAN COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS LTDA.

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, 
doravante denominado CONTRATANTE, e OXILAN 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS 
LTDA, com sede à Av. Luiz Tarquínio Pontes, 1754, 
sala 215, Pitangueiras – Lauro de Freitas - Bahia, e-
mail: diretoria@oxilan.com.br, (71) 99918-2734, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 24.952.010/0001-95, 
representada neste ato por Alan Ribeiro Gusmão, 

o  portador da carteira de identidade n. 66862 – DRT/BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
8 1 3 . 4 6 9 . 9 9 5 - 2 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. 02 do processo administrativo n.º 
00024.11.07.611.2021 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) Processo Administrativo nº. 00024.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0043/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 201/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento e 
prestação de serviço de manutenção de rede de 
gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) 
com central de distribuição e armazenamento, 
aquisição de sistema de vácuo clínico, incluindo 
todo material necessário para a execução do serviço 
para atender a demanda das Unidades de Saúde do 
município de Camaçari, de acordo com o Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0000/2021(ELETRÔNICO) - 
COMPEL e proposta da CONTRATADA que são parte 
integrante deste instrumento independente de 
transcrição.

Homologo a RESOLUÇÃO Nº 005 do Conselho 
Municipal de Saúde.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTRATO Nº 0155/2021

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa OXILAN COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS LTDA.

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, 
doravante denominado CONTRATANTE, e OXILAN 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS 
LTDA, com sede à Av. Luiz Tarquínio Pontes, 1754, 
sala 215, Pitangueiras – Lauro de Freitas - Bahia, e-
mail: diretoria@oxilan.com.br, (71) 99918-2734, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 24.952.010/0001-95, 
representada neste ato por Alan Ribeiro Gusmão, 

o  portador da carteira de identidade n. 66862 – DRT/BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
8 1 3 . 4 6 9 . 9 9 5 - 2 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. 02 do processo administrativo n.º 
00024.11.07.611.2021 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) Processo Administrativo nº. 00024.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0043/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 201/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento e 
prestação de serviço de manutenção de rede de 
gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e vácuo) 
com central de distribuição e armazenamento, 
aquisição de sistema de vácuo clínico, incluindo 
todo material necessário para a execução do serviço 
para atender a demanda das Unidades de Saúde do 
município de Camaçari, de acordo com o Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0000/2021(ELETRÔNICO) - 
COMPEL e proposta da CONTRATADA que são parte 
integrante deste instrumento independente de 
transcrição.

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 – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 959.000,00 

(Novecentos e cinquenta e nove mil reais), 

constante da proposta de preço apresentada pela 

CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto.

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 – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 959.000,00 

(Novecentos e cinquenta e nove mil reais), 

constante da proposta de preço apresentada pela 

CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto.
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Und. Gestora Projeto/Atividade  Elemento de 
Despesa  

Fonte 

 

04 31  - Secretaria de 

Saúde  

2008 - Manutenção de 

Serviços Técnicos e 

Administrativos 

4019 - Atenção dos 

Serviços de Gestão 

Ambulatorial e Hospitalar  

4018 - Atendimento Dos 

Serviços de Atenção 

Básica Em Saúde 

 

33903900  – Outros 

serviços de terceiros – 

Pessoa jurídica  

0114000 - Transferência 

de Recursos do SUS - 

Sistema Único de 

Saúde  

6102000  - Receita de 

Impostos e 

Transferências de 

Impostos - 15% Saúde  

 

LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  QTD. U. F. PER. UND. PER.  VALOR UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

AQUISIÇÃO DE REDE DE  OXIGÊNIO 

MEDICINAL, AR COMPRI MIDO E 

VÁCUO PARA AS UNIDAD ES UPA DR. 

ARTUR SAMPAIO, UPA MONTE GORDO 

E UPA PEDIÁTRICA.  

01 UND - - 370.000,00 370.000,00 

02 

AQUISIÇÃO DE REDE DE  AR 

COMPRIMIDO PARA A UN IDADE UPA 

AREMBEPE.  

01 UND - - 35.000,00 35.000,00 

03 

AQUISIÇÃO DE CENTRAL  DE 

OXIGÊNIO MEDICINAL E  AR 

COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES UPA 

DR. ARTUR SAMPAIO E UPA MONTE 

GORDO. 

01 UND - - 48.000,00 48.000,00 

04 

AQUISIÇÃO DE CENTRAL  DE 

OXIGÊNIO MEDICINAL P ARA A 

UNIDADE UPA AREMBEPE . 

01 UND - - 12.000,00 12.000,00 

05 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O 

PREVENTIVA E CORRETI VA NAS 

REDES DE GASES MEDIC INAIS 

(OXIGÊNIO, AR COMPRIM IDO E 

VÁCUO) E CENTRAIS DE  OXIGÊNIO E 

AR COMPRIMIDO DAS UN IDADES UPA 

DR. ARTUR SAMPAIO, U PA MONTE 

GORDO, UPA PEDIÁTRIC A E UPA 

AREMBEPE.  

01 UND 12 MÊS 20.000,00 240.000,00 

VALOR GLOBAL (R$):  705.000,00 

 

LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. PER. VALOR UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÁCUO 

CLÍNICO SISTEMA DUPLEX COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO 

DE 25M ³/H PARA AS PARAS AS 

UNIDADES UPA DR. ARTUR SAMPAIO E 

UPA MONTE GORDO. 

02 UND - - 48.000,00 96.000,00 

02 

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÁCUO 

CLÍNICO SISTEMA DUPLEX COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO 

DE 12M³/H PARA A UNIDADE UPA 

PEDIÁTRICA. 

01 UND - - 38.000,00 38.000,00 

03 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO PARA AS 

UNIDADES UPA DR. ARTUR SAMPAIO, 

UPA MONTE GORDO, UPA PEDIÁTRICA 

E UPA AREMBEPE. 

01 UND 12 MÊS 10.000,00 120.000,00 

VALOR GLOBAL (R$): 254.000,00 

 



 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 

dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 

discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 

pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 

não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 

será interrompido e reiniciado após a correção pela 

contratada.

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 

condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 

adote as providências necessárias à sua correção. 

Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 

data de reapresentação da fatura, devidamente 

corrigida.

§ 2º 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

A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 

contados a partir da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

a) O serviço deverá ser iniciado no prazo de 15 dias 

contados a partir da data de recebimento da ordem ou 

documento equivalente, nos endereços relacionado 

abaixo:

a.1)na policlínica: Avenida Radial A, s/n. Centro. 

Camaçari – BA;

a.2) Policlínica do Distrito Sanitário de Abrantes - Avenida 

Tiradentes, s/n. Vila de Abrantes;

a.3)Policlínica do Distrito Sanitário de Monte Gordo - 

Shopping Guarajuba. Monte Gordo.

b)Os serviços deverão ser executados no Município de 

Camaçari.

c)Em caso de mudança de endereço da unidade a 

CONTRATADA será notificada com antecedência de 72 

horas.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 

dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 

discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 

pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 

não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 

será interrompido e reiniciado após a correção pela 

contratada.

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 

condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 

adote as providências necessárias à sua correção. 

Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 

data de reapresentação da fatura, devidamente 

corrigida.

§ 2º 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

A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 

contados a partir da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

a) O serviço deverá ser iniciado no prazo de 15 dias 

contados a partir da data de recebimento da ordem ou 

documento equivalente, nos endereços relacionado 

abaixo:

a.1)na policlínica: Avenida Radial A, s/n. Centro. 

Camaçari – BA;

a.2) Policlínica do Distrito Sanitário de Abrantes - Avenida 

Tiradentes, s/n. Vila de Abrantes;

a.3)Policlínica do Distrito Sanitário de Monte Gordo - 

Shopping Guarajuba. Monte Gordo.

b)Os serviços deverão ser executados no Município de 

Camaçari.

c)Em caso de mudança de endereço da unidade a 

CONTRATADA será notificada com antecedência de 72 

horas.

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 

OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 

obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§ 1ºDOS DIREITOS  

a)Constituem direitos 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

a)Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a)Efetuar o pagamento ajustado;

b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 

regular execução do contrato;

c)Fiscalizar a execução dos serviços.

d)Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 

m a n t e r  t o d o s  o s  e q u i p a m e n t o s ,

e estrutura físicos limpos e em perfeitas condições de 

uso.

b) Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 

contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo 

I do Edital que instruiu esta contratação, que são partes 

integrantes deste instrumento contratual independente 

de transcrição);

b) Manter durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;

c) Apresentar durante a contratação, 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;

d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 

qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 

inclusive materiais de consumo e equipamentos 

utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, bem como as 

despesas com insumos, materiais, transporte, 

deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 

previdenciários e tributários decorrentes da execução do 

contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade 

(civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, 

provenientes de negligência resultante da prestação do 

serviço;

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 

OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 

obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§ 1ºDOS DIREITOS  

a)Constituem direitos 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

a)Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a)Efetuar o pagamento ajustado;

b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 

regular execução do contrato;

c)Fiscalizar a execução dos serviços.

d)Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 

m a n t e r  t o d o s  o s  e q u i p a m e n t o s ,

e estrutura físicos limpos e em perfeitas condições de 

uso.

b) Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 

contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo 

I do Edital que instruiu esta contratação, que são partes 

integrantes deste instrumento contratual independente 

de transcrição);

b) Manter durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;

c) Apresentar durante a contratação, 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;

d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 

qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 

inclusive materiais de consumo e equipamentos 

utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, bem como as 

despesas com insumos, materiais, transporte, 

deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 

previdenciários e tributários decorrentes da execução do 

contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade 

(civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, 

provenientes de negligência resultante da prestação do 

serviço;
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f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 

preposto para representá-la administrativamente junto 

ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 

execução dos serviços, para exercer a supervisão e 

controle quanto ao cumprimento dos mesmos;

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 

controle deste contrato, ficar impedido de executar suas 

atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA 

deverá proceder da seguinte forma:

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 

por escrito com as justificativas, devidamente 

acompanhada de cópia autenticada da documentação 

que comprove o ocorrido;

g.2) indicar outro profissional que possua qualificação 

técnica igual ou superior a exigida para fins de 

habilitação, no edital da licitação que a consagrou 

vencedora para o objeto do presente contrato;

g.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 

11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE. 

h)Responsabilizar-se pela manutenção do mais 

absoluto sigilo, com relação às informações que venha a 

conhecer por ocasião da execução dos serviços.

i)Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 

d e  p a r a l i s a ç õ e s  n a  e x e c u ç ã o  d o

fornecimento dos produtos, 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.

j)Responder, por quaisquer danos que venham a causar 

ao Município e a terceiros, em função do

objeto do contrato firmado.

k)A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

cond i ções  con t ra tua i s ,  os  ac résc imos  ou

supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% 

(v inte e c inco por  cento)  do valor  in ic ia l

atualizado do contrato.

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.

f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 

preposto para representá-la administrativamente junto 

ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 

execução dos serviços, para exercer a supervisão e 

controle quanto ao cumprimento dos mesmos;

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 

controle deste contrato, ficar impedido de executar suas 

atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA 

deverá proceder da seguinte forma:

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 

por escrito com as justificativas, devidamente 

acompanhada de cópia autenticada da documentação 

que comprove o ocorrido;

g.2) indicar outro profissional que possua qualificação 

técnica igual ou superior a exigida para fins de 

habilitação, no edital da licitação que a consagrou 

vencedora para o objeto do presente contrato;

g.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 

11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE. 

h)Responsabilizar-se pela manutenção do mais 

absoluto sigilo, com relação às informações que venha a 

conhecer por ocasião da execução dos serviços.

i)Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 

d e  p a r a l i s a ç õ e s  n a  e x e c u ç ã o  d o

fornecimento dos produtos, 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.

j)Responder, por quaisquer danos que venham a causar 

ao Município e a terceiros, em função do

objeto do contrato firmado.

k)A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

cond i ções  con t ra tua i s ,  os  ac résc imos  ou

supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% 

(v inte e c inco por  cento)  do valor  in ic ia l

atualizado do contrato.

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 

a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  

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. 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%;  

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 0% 
e rescisão contratual;

§ 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 

a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  

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. 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%;  

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 0% 
e rescisão contratual;
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e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 

§ 1º 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.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.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§ 5º 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.

§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 

contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após prévio processo administrativo, garantida a 

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

§ 1º 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.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.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§ 5º 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.

§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 

contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após prévio processo administrativo, garantida a 
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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

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:  Por ato unilateral 

da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do 
o art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;  Amigavelmente, por 

acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

e)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 

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

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:  Por ato unilateral 

da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do 
o art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;  Amigavelmente, por 

acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

e)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 produtos, salvo na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados 

na forma da legislação vigente, quando comunicados à 

CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 

CONTRATANTE.

§ 3º Ficando 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, tais 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, 11 de novembro de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

OXILAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES 

MEDICINAIS LTDA

CONTRATADA

autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os 

danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento dos produtos e/ou produtos, salvo na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados 

na forma da legislação vigente, quando comunicados à 

CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 

CONTRATANTE.

§ 3º Ficando 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, tais 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, 11 de novembro de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

OXILAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES 

MEDICINAIS LTDA

CONTRATADA

CONTRATO Nº 0156/2021

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa HISTO-CITO 
CENTRO DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA 
PATOLOGICA, CITOPATOLOGIA E 
IMUNOPATOLOGIA LTDA.

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, 
doravante denominado CONTRATANTE, e HISTO-CITO 
C E N T R O  D I A G N Ó S T I C O  E M  A N AT O M I A 
P A T O L O G I C A ,  C I T O P A T O L O G I A  E  
IMUNOPATOLOGIA LTDA, com sede à Av. ACM, 585, 
sala 905/906, Itaigara – Salvador - Bahia, e-mail: 
histocito@histocito.com.br, (71) 3358-2641, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° 03.087.298/0001-07, representada 
neste ato por Marco Antônio Cardoso de Almeida, 

o  portador da carteira de identidade n. 565.849 – SSP/BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
0 1 7 . 0 3 2 . 4 2 5 . 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. 02 do processo administrativo n.º 
0111.11.07.611.2021 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) Processo Administrativo nº 00111.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 109/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço 
d) Ata de Registro de Preços n.º 0335/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente  o Registro de Preço para contratação de 
laboratório especializado em prestação de serviços de 
a n á l i s e  d e  e x a m e  a n a t o m o p a t o l ó g i c o  e  
imunohistoquímico para diagnóstico de neoplasias na 
população do Sistema Único de Saúde de Camaçari, 
conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em 
epígrafe.

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

CONTRATO Nº 0156/2021

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa HISTO-CITO 
CENTRO DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA 
PATOLOGICA, CITOPATOLOGIA E 
IMUNOPATOLOGIA LTDA.

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, 
doravante denominado CONTRATANTE, e HISTO-CITO 
C E N T R O  D I A G N Ó S T I C O  E M  A N AT O M I A 
P A T O L O G I C A ,  C I T O P A T O L O G I A  E  
IMUNOPATOLOGIA LTDA, com sede à Av. ACM, 585, 
sala 905/906, Itaigara – Salvador - Bahia, e-mail: 
histocito@histocito.com.br, (71) 3358-2641, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° 03.087.298/0001-07, representada 
neste ato por Marco Antônio Cardoso de Almeida, 

o  portador da carteira de identidade n. 565.849 – SSP/BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
0 1 7 . 0 3 2 . 4 2 5 . 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. 02 do processo administrativo n.º 
0111.11.07.611.2021 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) Processo Administrativo nº 00111.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 109/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço 
d) Ata de Registro de Preços n.º 0335/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente  o Registro de Preço para contratação de 
laboratório especializado em prestação de serviços de 
a n á l i s e  d e  e x a m e  a n a t o m o p a t o l ó g i c o  e  
imunohistoquímico para diagnóstico de neoplasias na 
população do Sistema Único de Saúde de Camaçari, 
conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em 
epígrafe.

Parágrafo único -	 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
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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$ 898.125,24 (Oitocentos e 
noventa e oito mil cento e vinte e cinco reais e vinte e 
quarto centavos), fixo e irreajustável, inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

CLÁUSULA	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.

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$ 898.125,24 (Oitocentos e 
noventa e oito mil cento e vinte e cinco reais e vinte e 
quarto centavos), fixo e irreajustável, inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

CLÁUSULA	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.

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 

§ 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.

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 
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LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO UF QTDE 

PREÇO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

01 10310300048 

BIÓPSIA SIMPLES (FRAGMENTO DE ÓRGÃO). 

FRAGMENTO EM FRASCO ÚNICO: ESÔFAGO, 

ESTÔMAGO, DUODENO, ÍLEO, CECO, RETO, 

CÓLON ASCEDENTE, CÓLON TRANSVERSO, 

CÓLON DESCEDENTE, SIGMÓIDE, PELE, 

TESTÍCULO(D,E), PÊNIS, COLO UTERINO, 

ENDOMÉTRIO, VULVA, VAGINA, PÓLIPIO 

ENDOCERVICAL, MAMA (D,E). (CORE 

BIOPSY), PRÓSTATA, TIREÓIDE E OUTRAS 

PARTES. 

UND 4593 53,86 247.378,98 

.02 10310300049 
COLORAÇÃO ESPECIAL: ALCIAN BLUE, 

GIEMSA, GROCOTT, PAS, PERLS, 

RETICULINA, TRICÔMICO E ZIEHL-NIELSEN. 
UND 2226 39,00 86.814,00 

03 10310300050 

ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA: 

RECEPTORES DE ESTROGÊNI O, 

PROGESTERONA E ONCOPROTEÍNA C-ERB 

/HER-2 – NEU, CD20, EGFR E VEGRF, 

ONCOPROTEÍNA P53 E ANTÍGENO KI-67. 

UND 276 131,53 36.302,28 

04 10310214107 CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS UND 4960 40,81 202.417,60 

05 10310214108 CITOLOGIA VAGINAL UND 5040 29,00 146.160,00 

06 10310300051 
ANATOMIA PATOLÓGICA DE PEÇA CIRÚRGICA 

SIMPLES 
UND 1263 61,77 78.015,51 

07 10310300052 
BIÓPSIA PARA DIAGNÓSTCO DE CÂNCER DE 

BOCA E OROFARINGE 
UND 240 41,25 9.900,00 

08 10310300053 REVISÃO DE LÂMINAS UND 200 13,72 2.744,00 

09 10310300054 
ANATOMIA PATOLÓGICA DE PEÇA CIRÚRGICA 

COMPLEXA 
UND 1431 61,77 88.392,87 

VALOR GLOBAL 898.125,24 

 



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 

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 

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 
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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. 

§ 10 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 
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§ 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. 

§ 10 A entrega deverá ser realizada por preposto da 

Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 

CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

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

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

comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 

Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 

para o órgão gerenciador do Registro de Preços. 

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 

clara a composição do preço de cada item constante de 

sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 

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

encargos em geral, lucro e participação percentual em 

relação ao preço final. 

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 

impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 

Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 

CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 

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

CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada à época da elaboração 

da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

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

revendedor ou representante comercial, deverá 

demonstrar de maneira clara a composição do preço 

constante de sua proposta, com descrição das parcelas 

relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 

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

participação percentual de cada item em relação ao preço 

final (Planilha de Custos). 

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 

exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 

fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 

início de sua vigência e numeração seqüencial, para 

instrução de pedidos de revisão de preços. 

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

critérios, a Administração Municipal adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos 

que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 

e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 

unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 

também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 

Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 

ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 

justificativa da escolha do critério e memória dos 

respectivos cálculos, para decisão da Administração no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 

vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 

apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 

mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 

não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 

econômico durante a vigência deste registro. 
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também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 

Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 

ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 
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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.  

§ 10 A r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  

preponderantemente as normas legais federais, 

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:

Advertência sempre que forem constatadas infrações 

leves.
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aplicação das seguintes penalidades:

Advertência sempre que forem constatadas infrações 
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II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 

produto, nos prazos abaixo definidos:

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

do fornecimento do produto;

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

havido o cancelamento da nota de empenho ou 

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

fatura do fornecimento do produto;

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

cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 

fornecimento do produto.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:a) de até 03 

(três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, 

por mais de 15 (quinze) dias;

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

visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 

Administração Pública Municipal.

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

valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os 

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 

20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 

20% sobre o valor global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, 

químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 

20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 

direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 

até cinco anos;

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

falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 

20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 

direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 

até cinco anos;

e)entregar produto que cause dano à Administração ou a 

terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20% 

sobre o valor global do contrato, independente das 
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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 
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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.

§ 10 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.
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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.

§ 10 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.

§ 11 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. 

§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o 

contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador.

§ 13 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 17 

do 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, 11 de novembro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

HISTO-CITO CENTRO DIAGNÓSTICO EM 

ANATOMIA PATOLOGICA, CITOPATOLOGIA E 

IMUNOPATOLOGIA LTDA.

CONTRATADA

§ 11 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. 

§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o 

contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador.

§ 13 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 17 

do 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, 11 de novembro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

HISTO-CITO CENTRO DIAGNÓSTICO EM 

ANATOMIA PATOLOGICA, CITOPATOLOGIA E 

IMUNOPATOLOGIA LTDA.

CONTRATADA
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PORTARIA N° 214/2021
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (uma) área de 
terreno próprio situado na Rua Júlio Leitão 
n°213, Camaçari de Dentro, Distrito Sede, 
neste Município, com área de 1.200,00m², 
a ser desmembrada em 03(três) lotes 
denominados: Lote 01 com área de 
186,81m², Lote 02 com área de 186,81m² e 
Área Remanescente com 839,14m², na 
forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto de 02 de janeiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 01671.22.09.005.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área de 
terreno próprio situado na Rua Júlio Leitão n°213, 
Camaçari de Dentro, Distrito Sede, neste Município, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício 
sob. Matrícula de nº 613, com Inscrição Municipal sob. n° 
14932, neste Município de Camaçari, com 1.200,00 m² a 
ser desmembrada em três lotes denominados: Lote 01 
com 750,00 m², Lote 02 com 750,00 m² e Área 
Remanescente com 839,14 m².	
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS, 
portador da Cédula de Identidade RG de nº 293558930 
SSP/BA e do CPF/MF de nº 334.087.775-00.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL 

Inicia-se no ponto A de coordenadas (UTM) 24 L: 
572413.59, 8595530.11; Nível=34.03m, obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto A, 
com azimute 271o 13' 36.9”, mede-se 20,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo B de coordenadas (UTM) 
24 L: 572393.59, 8595530.54; Nível=34.47m, 
determinando-se a frente que confronta-se com a rua 
Júlio Leitão; daí, seguindo com azimute 181o 13' 36.9” 
mede-se 60,00m (sessenta metros) frente a fundo e 
encontra-se o ponto C de coordenadas (UTM) 24 L: 
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Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
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publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 01671.22.09.005.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área de 
terreno próprio situado na Rua Júlio Leitão n°213, 
Camaçari de Dentro, Distrito Sede, neste Município, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício 
sob. Matrícula de nº 613, com Inscrição Municipal sob. n° 
14932, neste Município de Camaçari, com 1.200,00 m² a 
ser desmembrada em três lotes denominados: Lote 01 
com 750,00 m², Lote 02 com 750,00 m² e Área 
Remanescente com 839,14 m².	
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS, 
portador da Cédula de Identidade RG de nº 293558930 
SSP/BA e do CPF/MF de nº 334.087.775-00.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL 

Inicia-se no ponto A de coordenadas (UTM) 24 L: 
572413.59, 8595530.11; Nível=34.03m, obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto A, 
com azimute 271o 13' 36.9”, mede-se 20,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo B de coordenadas (UTM) 
24 L: 572393.59, 8595530.54; Nível=34.47m, 
determinando-se a frente que confronta-se com a rua 
Júlio Leitão; daí, seguindo com azimute 181o 13' 36.9” 
mede-se 60,00m (sessenta metros) frente a fundo e 
encontra-se o ponto C de coordenadas (UTM) 24 L: 

572392.31, 8595470.55; Nível=29.38m, determinando-
se o lado esquerdo (de quem, estando na rua Júlio Leitão, 
de frente olha para o lote) limitado com o lote número 06 
da planta do Parque Balneário Cel. Júlio Leitão e com a 
casa de Renário Cardoso; daí seguindo com azimute 91o 
13' 36.9” mede-se 20,00m (vinte metros) e encontra-se o 
pondo D de coordenadas (UTM) 24 L: 572412.30, 
8595470.12; Nível=29.55m, determinando-se o “fundo” 
do lote, cujo limite é a rua Ana Galvão; daí, seguindo com 
azimute 1o 13' 36.9”, mede-se 60,00m (sessenta 
metros), “fundo a frente”, determinando-se o lado direito 
(de quem, estando na rua Júlio Leitão, de frente olha para 
o lote), limitado com o prédio de Wilson Freitas Moreira e 
o lote número 03 (três) da mesma planta, encontra-se o 
ponto A, fechando a poligonal acima descrita com uma 
área superficial de 1.200,00m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 
39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

Art. 3° - As áreas resultantes do Desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE 01

Inicia-se no ponto C de coordenadas (UTM) 24 L: 
572402.31, 8595470.34; Nível=29,44m; obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto C, 
com azimute 91o 13' 36.9”, mede-se 10,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo G de coordenadas (UTM) 
24 L: 572402.31, 8595470.34; Nível=29.44m, 
determinando-se a frente que confronta-se com a rua 
Ana Galvão; daí, seguindo com azimute 1o 13' 36.9” 
mede-se 18.64m (dezoito metros e sessenta e quatro 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto F de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572402.70, 8595488.97; 
Nível=30.26m, determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), 
limitado com o lote 02 (dois) deste desmembramento; daí 
seguindo com azimute 271o 13' 36.9” mede-se 10,00m 
(dez metros) e encontra-se o pondo H de coordenadas 
(UTM) 24 L: 572392.71, 8595489.19; Nível=30.80m, 
determinando-se o “fundo” do lote, cujo limite é o terreno 
remanescente deste desmembramento; daí, seguindo 
com azimute 181o 13' 36.9”, mede-se 18.64m (dezoito 
metros e sessenta e quatro centímetros), “fundo a frente”, 
determinando-se o lado esquerdo (de quem, estando na 
rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), limitado com a 
casa de Renário Cardoso, encontra-se o ponto C, 
fechando a poligonal acima descrita com uma área 
superficial de 186,81m2. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 
39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 02

Inicia-se no ponto G de coordenadas (UTM) 24 L: 

572392.31, 8595470.55; Nível=29.38m, determinando-
se o lado esquerdo (de quem, estando na rua Júlio Leitão, 
de frente olha para o lote) limitado com o lote número 06 
da planta do Parque Balneário Cel. Júlio Leitão e com a 
casa de Renário Cardoso; daí seguindo com azimute 91o 
13' 36.9” mede-se 20,00m (vinte metros) e encontra-se o 
pondo D de coordenadas (UTM) 24 L: 572412.30, 
8595470.12; Nível=29.55m, determinando-se o “fundo” 
do lote, cujo limite é a rua Ana Galvão; daí, seguindo com 
azimute 1o 13' 36.9”, mede-se 60,00m (sessenta 
metros), “fundo a frente”, determinando-se o lado direito 
(de quem, estando na rua Júlio Leitão, de frente olha para 
o lote), limitado com o prédio de Wilson Freitas Moreira e 
o lote número 03 (três) da mesma planta, encontra-se o 
ponto A, fechando a poligonal acima descrita com uma 
área superficial de 1.200,00m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 
39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

Art. 3° - As áreas resultantes do Desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE 01

Inicia-se no ponto C de coordenadas (UTM) 24 L: 
572402.31, 8595470.34; Nível=29,44m; obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto C, 
com azimute 91o 13' 36.9”, mede-se 10,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo G de coordenadas (UTM) 
24 L: 572402.31, 8595470.34; Nível=29.44m, 
determinando-se a frente que confronta-se com a rua 
Ana Galvão; daí, seguindo com azimute 1o 13' 36.9” 
mede-se 18.64m (dezoito metros e sessenta e quatro 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto F de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572402.70, 8595488.97; 
Nível=30.26m, determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), 
limitado com o lote 02 (dois) deste desmembramento; daí 
seguindo com azimute 271o 13' 36.9” mede-se 10,00m 
(dez metros) e encontra-se o pondo H de coordenadas 
(UTM) 24 L: 572392.71, 8595489.19; Nível=30.80m, 
determinando-se o “fundo” do lote, cujo limite é o terreno 
remanescente deste desmembramento; daí, seguindo 
com azimute 181o 13' 36.9”, mede-se 18.64m (dezoito 
metros e sessenta e quatro centímetros), “fundo a frente”, 
determinando-se o lado esquerdo (de quem, estando na 
rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), limitado com a 
casa de Renário Cardoso, encontra-se o ponto C, 
fechando a poligonal acima descrita com uma área 
superficial de 186,81m2. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 
39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 02

Inicia-se no ponto G de coordenadas (UTM) 24 L: 
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572402.31, 8595470.34; Nível=29.44m; obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto G, 
com azimute 91o 13' 36.9”, mede-se 10,00m (dez 
metros) e encontra-se o pondo D de coordenadas (UTM) 
24 L: 572412.30, 8595470.12; Nível=29.55m, 
determinando-se a frente do lote, que confronta-se com a 
rua Ana Galvão; daí, seguindo com azimute 1o 13' 36.9” 
mede-se 18.64m (dezoito metros e sessenta e quatro 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto E de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572412.70, 8595488.76; 
Nível=30.58m; determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), 
limitado com o prédio de Wilson Freitas Moreira; daí 
seguindo com azimute 271o 13' 36.9” mede-se 10,00m 
(dez metros) e encontra-se o pondo F de coordenadas 
(UTM) 24 L: 572402.70, 8595488.97; Nível=30.26m, 
determinando-se o “fundo” do lote, cujo limite é o terreno 
remanescente deste desmembramento; daí, seguindo 
com azimute 181º 13' 36.9”, mede-se 18,64m (dezoito 
metros e sessenta e quatro centímetros), “fundo a frente”, 
determinando-se o lado esquerdo (de quem, estando na 
rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), limitado com o 
lote 01 deste desmembramento, encontra-se o ponto G, 
fechando a poligonal acima descrita com uma área 
superficial de 186,81m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE REMANESCENTE

Inicia-se no ponto A de coordenadas (UTM) 24 L: 
572413.59, 8595530.11; Nível=34.03m, obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto A, 
com azimute 271o 13' 36.9”, mede-se 20,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo B de coordenadas (UTM) 
24 L: 572393.59, 8595530.54; Nínel=34.47, 
determinando-se a frente, que confronta-se com a rua 
Júlio Leitão; daí, seguindo com azimute 181o 13' 36.9” 
mede-se 41.36m (quarenta e um metros e trinta e seis 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto H de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572392.71, 8595489.19; 
Nível=30.80m, determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Júlio Leitão, de frente olha para o lote), 
limitado com o lote número 06 (seis) da quadra I, da 
planta do Parque Balneário Cel. Júlio Leitão e com a casa 
de Renário Cardoso; daí seguindo com azimute 91o 13' 
36.9” mede-se 20,00m (vinte metros) e encontra-se o 
pondo E de coordenadas (UTM) 24 L: 572412.70, 
8595488.76; Nível=30.58m, determinando-se o “fundo” 
do lote, cujo limite são os lotes 01 e 02 deste 
desmembramento; daí, seguindo com azimute 1o 13' 
36.9”, mede-se 41.36m (quarenta e um metros e trinta e 
seis centímetros), “fundo a frente”, determinando-se o 
lado esquerdo (de quem, estando na rua Júlio Leitão, de 
frente olha para o lote), limitado com o prédio de Wilson 
Cardoso e o lote número 03 (três), quadra I, da mesma 
planta, encontra-se o ponto A, fechando a poligonal 
acima descrita com uma área superficial de 839,14m

572402.31, 8595470.34; Nível=29.44m; obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto G, 
com azimute 91o 13' 36.9”, mede-se 10,00m (dez 
metros) e encontra-se o pondo D de coordenadas (UTM) 
24 L: 572412.30, 8595470.12; Nível=29.55m, 
determinando-se a frente do lote, que confronta-se com a 
rua Ana Galvão; daí, seguindo com azimute 1o 13' 36.9” 
mede-se 18.64m (dezoito metros e sessenta e quatro 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto E de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572412.70, 8595488.76; 
Nível=30.58m; determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), 
limitado com o prédio de Wilson Freitas Moreira; daí 
seguindo com azimute 271o 13' 36.9” mede-se 10,00m 
(dez metros) e encontra-se o pondo F de coordenadas 
(UTM) 24 L: 572402.70, 8595488.97; Nível=30.26m, 
determinando-se o “fundo” do lote, cujo limite é o terreno 
remanescente deste desmembramento; daí, seguindo 
com azimute 181º 13' 36.9”, mede-se 18,64m (dezoito 
metros e sessenta e quatro centímetros), “fundo a frente”, 
determinando-se o lado esquerdo (de quem, estando na 
rua Ana Galvão, de frente olha para o lote), limitado com o 
lote 01 deste desmembramento, encontra-se o ponto G, 
fechando a poligonal acima descrita com uma área 
superficial de 186,81m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE REMANESCENTE

Inicia-se no ponto A de coordenadas (UTM) 24 L: 
572413.59, 8595530.11; Nível=34.03m, obtém-se o 
vértice determinado por este ponto. Partindo do ponto A, 
com azimute 271o 13' 36.9”, mede-se 20,00m (vinte 
metros) e encontra-se o pondo B de coordenadas (UTM) 
24 L: 572393.59, 8595530.54; Nínel=34.47, 
determinando-se a frente, que confronta-se com a rua 
Júlio Leitão; daí, seguindo com azimute 181o 13' 36.9” 
mede-se 41.36m (quarenta e um metros e trinta e seis 
centímetros) frente a fundo e encontra-se o ponto H de 
coordenadas (UTM) 24 L: 572392.71, 8595489.19; 
Nível=30.80m, determinando-se o lado direito (de quem, 
estando na rua Júlio Leitão, de frente olha para o lote), 
limitado com o lote número 06 (seis) da quadra I, da 
planta do Parque Balneário Cel. Júlio Leitão e com a casa 
de Renário Cardoso; daí seguindo com azimute 91o 13' 
36.9” mede-se 20,00m (vinte metros) e encontra-se o 
pondo E de coordenadas (UTM) 24 L: 572412.70, 
8595488.76; Nível=30.58m, determinando-se o “fundo” 
do lote, cujo limite são os lotes 01 e 02 deste 
desmembramento; daí, seguindo com azimute 1o 13' 
36.9”, mede-se 41.36m (quarenta e um metros e trinta e 
seis centímetros), “fundo a frente”, determinando-se o 
lado esquerdo (de quem, estando na rua Júlio Leitão, de 
frente olha para o lote), limitado com o prédio de Wilson 
Cardoso e o lote número 03 (três), quadra I, da mesma 
planta, encontra-se o ponto A, fechando a poligonal 
acima descrita com uma área superficial de 839,14m

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Arquiteto e Urbanista Francisco Carlos 
Cavalcanti sob Registro CAU: A1445723, nos termos da 
RRT de n° SI10968658I00.

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

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

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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AGDA SILVA COSTA
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MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 03/2021 
 CMDPI CAMAÇARI-BA

Dispõe sobre aprovação do Regimento 
Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI e dá 
outras providências

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA, em reunião ordinária realizada no dia 
11 de Novembro de 2021, no uso da competência que lhe 
conferem a Lei Federal n. º 8.842, de 4 de Janeiro de 
1994 da Política Nacional do Idoso; a Lei Municipal nº 726 
de 27 de Março de 2006, alterada pela lei municipal nº 
1691/2021 de 29 de Novembro de 2021. 

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari-BA, 
na forma em anexo que integra esta redação.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.
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Registre-se e Publique-se.

Camaçari-BA, 13 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

CLEIDE DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE DO CMDPI

 REGIMENTO INTERNO

	CAPÍTULO I  - DA NATUREZA E DA FINALIDADE

Art.1º - O CMDPI Municipal dos Direitos da Pessoa  
Idosa de Camaçari - CMDPI, foi criado pela Lei Ordinária 
Municipal nº 726/2013/2006 de 27 de março de 2006, 
alterada pela lei municipal nº 1691/2021 de 29 de 
Novembro de 2021, previsto na Lei Federal 8.842/94, é 
um órgão municipal de deliberação colegiada, consultivo 
e colaborador das ações de proteção e defesa dos 
direitos da pessoa idosa.

Seção I

	CAPÍTULO II – DA COMPETÊNCIA

Art. 2º - Compete ao CMDPI – Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa:

I – elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
II – formular, acompanhar e fiscalizar a política da pessoa 
idosa, a partir de estudos e pesquisas;
III – participar da elaboração e do diagnóstico social do 
município, garantindo atendimento integral ao idoso;
IV – aprovar programas e projetos de acordo com a 
Política da pessoa Idosa em articulação com os Planos 
setoriais;
V – orientar, fiscalizar a aplicação dos recursos 
orçamentários do “Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa”, conforme prevê a Lei Federal nº 8.842/94;
VI – zelar pela efetiva descentralização político-
administrativa e pela co-participação de organizações 
representativas das pessoas idosas na formulação de 
políticas, planos programas e projetos de atendimento ao 
idoso;
VII – atuar na definição de alternativas de atenção à 
saúde da pessoa idosa nas redes públicas e privadas, 
conveniada de serviços ambulatoriais e hospitalares com 
atendimento integral;
VIII – acompanhar, controlar e avaliar a execução de 
convênios e contratos das organizações públicas, com 
organizações privadas filantrópicas, onde forem 
aplicados recursos públicos governamentais do 
Município, Estado e União;
IX – propor medidas que assegurem o exercício dos 
direitos da pessoa idosa;

X – propor aos órgãos da Administração Pública 
Municipal a inclusão de recursos financeiros na proposta 
orçamentária destinada a execução da política da 
pessoa idosa;
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administrativa e pela co-participação de organizações 
representativas das pessoas idosas na formulação de 
políticas, planos programas e projetos de atendimento ao 
idoso;
VII – atuar na definição de alternativas de atenção à 
saúde da pessoa idosa nas redes públicas e privadas, 
conveniada de serviços ambulatoriais e hospitalares com 
atendimento integral;
VIII – acompanhar, controlar e avaliar a execução de 
convênios e contratos das organizações públicas, com 
organizações privadas filantrópicas, onde forem 
aplicados recursos públicos governamentais do 
Município, Estado e União;
IX – propor medidas que assegurem o exercício dos 
direitos da pessoa idosa;

X – propor aos órgãos da Administração Pública 
Municipal a inclusão de recursos financeiros na proposta 
orçamentária destinada a execução da política da 
pessoa idosa;

XI – acompanhar a execução da política municipal da 
pessoa idosa;
XII – oportunizar processos de conscientização da 
sociedade em geral, com vistas a valorização da pessoa 
idosa e,
XIII – articular a integração de organizações 
governamentais e não governamentais que atuam na 
área da pessoa idosa.

§ 1º - todas as políticas municipais da pessoa idosa, 
deverão contemplar o atendimento para todos as 
pessoas idosas do município de Camaçari, segundo 
Censo do SIAB (Sistema de Informações de Atenção 
Básica), no cumprimento do estatuto do idoso;

§ 2º - acompanhar a implantação e construção de casas 
para pessoas idosas via parcerias, sendo que a planta 
a l é m  d e  e s p e c i a l  d e v e  s e r  p a d r o n i z a d a  
independentemente da classe sócio-econômica;
§ 3º - inclusão dentro dos trabalhos de atendimento 
especializado para pessoas idosas que por um motivo ou 
outro, passaram a viverem sozinhos dentro do município 
de Camaçari;
§ 4º- divulgar o estatuto do idoso, de forma a proporcionar 
conhecimento as pessoas idosas e comunidade em geral 
sobre seus direitos garantidos na lei;
§ 5º- apoio, participação e aprovação de um programa de 
formação, orientação e conscientização para a toda 
população do município de Camaçari, com vistas às leis: 
federal, estadual e municipal de amparo à pessoa idosa, 
principalmente quanto ao respeito e encaminhamento 
aos órgãos competentes as pessoas idosas que 
apresentarem problemas com visão, audição, 
locomoção, maus tratos e outros, pertinentes a pessoa 
idosa;
 § 6º- apoio, participação e aprovação de um programa 
com oficinas de trabalhos manuais para atender os 
idosos que queiram participar, como forma de aprender e 
repassar seus conhecimentos além da satisfação 
pessoal;
§ 7º- propor diretrizes para melhor viabilizar e agilizar 
atendimentos, como: fisioterapia, odontologia, consultas 
médicas, exames laboratoriais, de modo que estes não 
necessitem enfrentar fila de espera para ter acesso ao 
serviço de que necessitam.  

Além disso, deve propor programa de fornecimento de 
medicamento a pessoa idosa carente e exames de médio 
e alto custo, não ofertados pelo SUS.

	Seção II

	CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO - MANDATO E 
ESTRUTURA

Art.3º - O CMDPI é composto de 10 (dez) s conselheiros 
titulares e seus respectivos suplentes, os quais 
r e p r e s e n t a m ,  p a r i t a r i a m e n t e ,  i n s t i t u i ç õ e s  
governamentais e Organizações da Sociedade Civil, 
sendo:

a) Organizações Governamentais:
I - Secretaria de Saúde - SESAU;
II - Secretaria de Educação - SEDUC;
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III- Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES; 
IV- Secretaria de Juventude e Esportes - SEJUV;
V - Secretaria da Cultura - SECULT. 

b) Organizações da Sociedade Civil:

I - Organizações de classe como: associações de 
aposentados, sindicatos e Conselhos de Classe de 
profissionais com políticas e ações explicitas e regulares 
de atendimento e promoção de direitos da pessoa idosa, 
funcionando há mais de 02 (dois) anos no Município de 
Camaçari;
II - As entidades ou organizações que comprovem 
políticas explícitas permanentes voltadas à promoção e 
defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, funcionando há 
mais de 02 (dois) anos no Município de Camaçari;
III - Organização de credo religioso com política explícita 
e regular de atendimento e promoção dos direitos da 
pessoa idosa, funcionando há mais de 02 (dois) anos no 
Município de Camaçari; 
IV - Organizações de Longa Permanência para pessoas 
idosas - ILPIs em funcionamento há mais de 02 (dois) 
anos no Município de Camaçari; 
V - Centro de Convivência que tenham atendimento 
regular e permanente para a Pessoa Idosa e seja 
filantrópica, há mais de 02 (dois) anos.

Art. 4º - Os representantes das organizações 
governamentais serão indicados expressamente, na 
condição de titular e suplente, pelos seus órgãos de 
origem.

Art. 5º - As organizações da Sociedade Civil (OSC) serão 
eleitas, bienalmente, em Fórum especialmente 
convocado para este fim pela sociedade civil organizada, 
com 30 (trinta) dias de antecedência, observando-se a 
representação dos diversos segmentos, sob fiscalização 
do Ministério Público de Camaçari.

§ 1º. A escolha dos cincos representantes da Sociedade 
Civil e seus respectivos suplentes se dará por 
candidatura própria ou por indicação das organizações 
da 3ª Idade do Município autorizadas para atendimento, 
abrigo e de promoção e defesa da pessoa idosa, sendo 
coordenada por uma Comissão Eleitoral, designada pelo 
CMDPI, 60 (sessenta) dias antes do pleito, que 
estabelecerá os critérios, normas e cronograma do 
processo eleitoral, publicado na Imprensa Oficial do 
Município e nas redes sociais. 

§ 2º. As organizações da Sociedade Civil eleitas terão 
prazo de 07 (sete) dias úteis para indicar seus 
representantes titulares e suplentes e não fazendo, serão 
substituídas por organizações suplentes, de acordo 
ordem da votação.

Art. 6º - Os Conselheiros titulares e respectivos 
suplentes, indicados pelos órgãos governamentais e 
pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC), serão 
nomeados por Resolução, cabendo-lhe também serem 
destituí-los da mesma forma, sempre que fatos 
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relevantes de violação legal ocorrem a Juízo do Plenário 
CMDPI em conformidade com a Lei Municipal nº 
726/2006 alterada pela lei 1691/2021 de 29 de Novembro 
de 2021.

Art. 7º - Os membros do Conselho Municipal do Idoso e 
seus respectivos suplentes serão indicados pelas áreas 
neles representadas e designados por ato do Prefeito 
Municipal, para o mandato de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução, por igual período.

Art. 8º - A função do Conselheiro (a) não será 
remunerada, tem caráter relevante e o seu exercício é 
considerado prioritário, justificando as ausências a 
quaisquer outros serviços, quando determinadas pelo 
comparecimento às suas assembléias, reuniões ou 
outras participações de interesse do CMDPI 

§ 1º - Conselheiro (a) representante de órgão 
governamental poderá ser substituído a qualquer tempo, 
por nova indicação do representante legal.

§ 2º- Nas ausências ou impedimentos dos conselheiros 
(as) titulares assumirão seus representantes suplentes.

§ 3º - Na perda do mandato de conselheiro (a) titular, de 
órgão não governamental, assumirá o seu suplente e, na 
falta deste, caberá a organização suplente pela ordem 
numérica da suplência, indicar um conselheiro (a) titular e 
respectivo suplente.

§ 4º - Presidente (a) do CMDPI requisitará a indicação de 
outro representante governamental ao órgão ou 
organização de origem do substituído, o que deverá ser 
providenciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
remetendo em seguida o nome do indicado para 
nomeação pelo Prefeito Municipal.

§ 5º - Os órgãos ou organizações representados pelos 
Conselheiros (as) faltosos (as) deverão ser comunicados 
a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta 
intercalada.

§ 6º - Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os 
membros do CMDPI - Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa serão substituídos pelos suplentes, 
automaticamente, os quais exercerão os mesmos 
direitos e deveres dos efetivos.

Art. 9º - O CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;
II - Diretoria;
III - Secretaria Executiva.
IV – Comissões Técnicas Especiais Temporárias;
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a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta 
intercalada.

§ 6º - Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os 
membros do CMDPI - Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa serão substituídos pelos suplentes, 
automaticamente, os quais exercerão os mesmos 
direitos e deveres dos efetivos.

Art. 9º - O CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;
II - Diretoria;
III - Secretaria Executiva.
IV – Comissões Técnicas Especiais Temporárias;

Seção III
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA: DOS 

CONSELHEIROS

Art. 10. Aos membros do CMDPI cabe:
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I -     Comparecer ás reuniões plenárias e reuniões do 
CMDPI até a data da reunião seguinte;
II -    justificar por escrito as faltas em reuniões do CMDPI 
até a data da reunião seguinte;

III - solicitar a Secretária Executiva a inclusão, na agenda 
dos trabalhos, de assuntos que desejam   discutir;
IV-   debater a votar a matéria em discussão;
V -   requerer informações, providências e 
esclarecimentos á Mesa ou Secretaria;
VI -  pedir vista de processo em discussão, devolvendo-o 
parecer no prazo máximo estabelecido neste Regimento 
Interno, ou requerer aditamento da votação;
VII - apresentar relatórios e pareceres dentre do prazo 
estabelecido pelo Presidente (a);
VIII -proferir declarações de voto, quando o desejar;
IX -  propor temas e assuntos á deliberação da Plenária;
X -  propor á Plenária a convocação de audiência ou 
reunião extraordinária;
XI-  apresentar questões de ordem na reunião;
XII - acompanhar as atividades da Secretaria Executiva;
XIII - apresentar em nome da comissão de que fizer parte, 
voto, parecer, proposta ou recomendação por ela 
defendida;
XIV - propor alterações no Regimento Interno do CMDPI;
XV - votar e ser votado para cargos do CMDPI;
XVI - requisitar á Secretaria Executiva e solicitar aos 
demais membros do CMDPI todas as  informações 
necessárias para o desempenho de suas atribuições;
XVII - fornecer á Secretaria Executiva todos os dados e 
informações a que tenha acesso ou que se situem na 
área de sua competência, sempre que os julgar 
importantes para o desenvolvimento dos trabalhas do 
CMDPI, ou quando solicitados pelos demais membros;
XVIII -requerer votação de matéria em regime de 
urgência;
XIX - apresentar moções, requerimentos ou proposições 
sobre assuntos ligados a pessoa idosa;
XX - deliberar sobre propostas, pareceres e 
recomendações emitidas pelas Comissões Técnicas;
XXI - participar de eventos de capacitação e de 
aperfeiçoamento.
Art. 11. A substituição de o Conselheiro (a) Titular pelo 
suplente ou por outro representante institucional se dará 
nos seguintes casos:

I- Em caso de vacância, o Conselheiro (a) Suplente 
completará o mandato substituído (a) ;
II- no caso de falta do Conselheiro (a) Titular, 
respeitando-se, quando representante da sociedade 
civil, a ordem numérica de suplência definida no Fórum 
Específico;
III- quando houver nova indicação de órgão 
governamental ou da organização da sociedade civil, 
bem como quando houver nova eleição para escolha dos 
representantes, não governamentais;
IV- quando o Conselheiro perder o seu mandato por falta 
ou outro motivo previsto neste Regimento Interno.

Seção IV
DA PLENÁRIA

Art. 12. Cabe a Plenária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa:

I -     Comparecer ás reuniões plenárias e reuniões do 
CMDPI até a data da reunião seguinte;
II -    justificar por escrito as faltas em reuniões do CMDPI 
até a data da reunião seguinte;

III - solicitar a Secretária Executiva a inclusão, na agenda 
dos trabalhos, de assuntos que desejam   discutir;
IV-   debater a votar a matéria em discussão;
V -   requerer informações, providências e 
esclarecimentos á Mesa ou Secretaria;
VI -  pedir vista de processo em discussão, devolvendo-o 
parecer no prazo máximo estabelecido neste Regimento 
Interno, ou requerer aditamento da votação;
VII - apresentar relatórios e pareceres dentre do prazo 
estabelecido pelo Presidente (a);
VIII -proferir declarações de voto, quando o desejar;
IX -  propor temas e assuntos á deliberação da Plenária;
X -  propor á Plenária a convocação de audiência ou 
reunião extraordinária;
XI-  apresentar questões de ordem na reunião;
XII - acompanhar as atividades da Secretaria Executiva;
XIII - apresentar em nome da comissão de que fizer parte, 
voto, parecer, proposta ou recomendação por ela 
defendida;
XIV - propor alterações no Regimento Interno do CMDPI;
XV - votar e ser votado para cargos do CMDPI;
XVI - requisitar á Secretaria Executiva e solicitar aos 
demais membros do CMDPI todas as  informações 
necessárias para o desempenho de suas atribuições;
XVII - fornecer á Secretaria Executiva todos os dados e 
informações a que tenha acesso ou que se situem na 
área de sua competência, sempre que os julgar 
importantes para o desenvolvimento dos trabalhas do 
CMDPI, ou quando solicitados pelos demais membros;
XVIII -requerer votação de matéria em regime de 
urgência;
XIX - apresentar moções, requerimentos ou proposições 
sobre assuntos ligados a pessoa idosa;
XX - deliberar sobre propostas, pareceres e 
recomendações emitidas pelas Comissões Técnicas;
XXI - participar de eventos de capacitação e de 
aperfeiçoamento.
Art. 11. A substituição de o Conselheiro (a) Titular pelo 
suplente ou por outro representante institucional se dará 
nos seguintes casos:

I- Em caso de vacância, o Conselheiro (a) Suplente 
completará o mandato substituído (a) ;
II- no caso de falta do Conselheiro (a) Titular, 
respeitando-se, quando representante da sociedade 
civil, a ordem numérica de suplência definida no Fórum 
Específico;
III- quando houver nova indicação de órgão 
governamental ou da organização da sociedade civil, 
bem como quando houver nova eleição para escolha dos 
representantes, não governamentais;
IV- quando o Conselheiro perder o seu mandato por falta 
ou outro motivo previsto neste Regimento Interno.

Seção IV
DA PLENÁRIA

Art. 12. Cabe a Plenária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa:

I-  Deliberar, por maioria absoluta:

a) Nos casos de alteração do Regimento Interno;
b) Na eleição direta do Presidente, do Vice-Presidente e 
do secretário);
c)Quando á destinação dos recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa.
d) baixar normas e resolução de sua competência, 
necessária á implantação da Política Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;
e) aprovar a criação e a dissolução de Comissões 
Técnicas, suas respectivas competências, sua 
composição e prazo de duração;
f)requisitar aos órgãos da administração pública 
municipal e as organizações da Sociedade Civil, 
documentos, informações, estudos ou pareceres sobre 
matérias de interesse do CMDPI;
g)  convocar a Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa que se reunirá de acordo as orientações do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ou, 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, sob a coordenação do CMDPI;
h)  deliberar a destituição dos Conselheiros;
i) convocar o Fórum para eleição dos representantes das 
organizações não governamentais;
j)analisar e aprovar a prestação de contas do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa.
§ Único: Deliberar por maioria simples, sobre os demais 
assuntos de sua competência e os encaminhados á sua 
apreciação

Art. 13. Todas as sessões do CMDPI serão publicadas, 
precedidas de ampla divulgação e as resolução 
aprovadas pela plenária serão encaminhadas a 
Secretária Executiva para a publicação na imprensa 
oficial, onde houver, ou para ser amplamente divulgada.

Art. 14. A Plenária do CMDPI reunir-se-á mensalmente 
em caráter ordinário, em local previamente designado e, 
extraordinariamente, sempre que convocada por escrito 
pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a 
requerimento da maioria simples de seus membros, com 
a antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ Único. Na convocação deverá constar a ordem do dia 
com a pauta dos assuntos a serem tratados.

Art. 15. As reuniões terão sua pauta preparada pelo 
Secretario (a) Executivo (a), sob a supervisão do 
Presidente e dela constará necessariamente:

I- Abertura da reunião, leitura, discussão e votação da ata 
da reunião anterior;
I I -  Avisos, comunicações, apresentação de 
correspondências e documentos de interesse da 
Plenária;
III- Outros assuntos de interesse geral do CMDPI.
§ Único - A ordem do dia abrangerá a discussão e a 
votação de matérias, conforme a pauta de convocação.

Art. 16. Os trabalhos das reuniões terão a seguinte 
ordem:

I- Verificação do quórum necessário para a instalação 

I-  Deliberar, por maioria absoluta:

a) Nos casos de alteração do Regimento Interno;
b) Na eleição direta do Presidente, do Vice-Presidente e 
do secretário);
c)Quando á destinação dos recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa.
d) baixar normas e resolução de sua competência, 
necessária á implantação da Política Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;
e) aprovar a criação e a dissolução de Comissões 
Técnicas, suas respectivas competências, sua 
composição e prazo de duração;
f)requisitar aos órgãos da administração pública 
municipal e as organizações da Sociedade Civil, 
documentos, informações, estudos ou pareceres sobre 
matérias de interesse do CMDPI;
g)  convocar a Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa que se reunirá de acordo as orientações do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ou, 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, sob a coordenação do CMDPI;
h)  deliberar a destituição dos Conselheiros;
i) convocar o Fórum para eleição dos representantes das 
organizações não governamentais;
j)analisar e aprovar a prestação de contas do Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa.
§ Único: Deliberar por maioria simples, sobre os demais 
assuntos de sua competência e os encaminhados á sua 
apreciação

Art. 13. Todas as sessões do CMDPI serão publicadas, 
precedidas de ampla divulgação e as resolução 
aprovadas pela plenária serão encaminhadas a 
Secretária Executiva para a publicação na imprensa 
oficial, onde houver, ou para ser amplamente divulgada.

Art. 14. A Plenária do CMDPI reunir-se-á mensalmente 
em caráter ordinário, em local previamente designado e, 
extraordinariamente, sempre que convocada por escrito 
pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a 
requerimento da maioria simples de seus membros, com 
a antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ Único. Na convocação deverá constar a ordem do dia 
com a pauta dos assuntos a serem tratados.

Art. 15. As reuniões terão sua pauta preparada pelo 
Secretario (a) Executivo (a), sob a supervisão do 
Presidente e dela constará necessariamente:

I- Abertura da reunião, leitura, discussão e votação da ata 
da reunião anterior;
I I -  Avisos, comunicações, apresentação de 
correspondências e documentos de interesse da 
Plenária;
III- Outros assuntos de interesse geral do CMDPI.
§ Único - A ordem do dia abrangerá a discussão e a 
votação de matérias, conforme a pauta de convocação.

Art. 16. Os trabalhos das reuniões terão a seguinte 
ordem:

I- Verificação do quórum necessário para a instalação 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
14 de Dezembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1808 - Pagina. 18 de 25



dos trabalhos;
II- Apresentação das justificativas de ausências;
III- abertura da reunião pelo (a) Presidente (a);

Art. 17. As atas das sessões serão lavradas pelo 
Secretario (a) Executivo (a), em livro próprio, onde 
constará a presença de cada membro do CMDPI e o 
nome dos ausentes, com as justificativas se 
apresentadas.

§ 1°. Os assuntos trabalhados serão registrados em ata, 
de forma resumida, sem que isto venha a prejudicar a sua 
ausência, sendo as resoluções impressas pelo 
Secretário (a) Executivo (a), a fim de que sejam 
arquivadas em pasta destinada a esse fim.

§ 2°. Todos os incidentes relativos ás eventuais 
retificações de ata anterior serão discutidos e votados, 
antes do prosseguimento da reunião, e serão 
consignados em ata.

Art. 18. As reuniões extraordinárias destinar-se-ão ás 
mesmas competências previstas para as reuniões 
ordinárias.

Seção V
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 19. A Diretoria Executiva do CMDPI terá uma 
Presidência, uma Vice-Presidência e um (a) Secretário 
(a).

Art. 20. O (a) Presidente, Vice – Presidente e o Secretário 
da Diretoria Executiva do CMDPI serão escolhidos, 
mediante votação, dentre os seus membros, por maioria 
absoluta dos seus conselheiros titulares e, deverá haver 
uma alternância entre os órgãos governamentais e as 
organizações da Sociedade Civil.

§ 1°. – A Assembleia para eleição dos membros da 
Diretoria Executiva será realizada de forma direta, por 
aclamação,  no prazo de no mínimo 07 (sete) dias, após o 
resultado do processo de eleição dos membros da 
sociedade civil.

§ 2° - A Assembleia de Eleição da Diretoria Executiva será 
sempre convocada pelo (a) atual presidente do CMDPI.. 

Art. 21. Compete ao (a)  Presidente 

I- Cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões da 
Plenária do CMDPI;
II- representar judicialmente e extrajudicialmente o 
CMDPI;
III- convocar e presidir as reuniões da Plenária e as 
reuniões extraordinárias;
IV- submeter a pauta á aprovação da Plenária;
V- submeter á votação as matérias a serem decididas 
pela Plenária, intervindo na ordem dos trabalhos ou 
suspendendo-os, sempre que necessário;
VI – praticar atos necessários ao exercício de tarefas 
administrativas, assim como os que resultem de 
deliberação da Plenária;

dos trabalhos;
II- Apresentação das justificativas de ausências;
III- abertura da reunião pelo (a) Presidente (a);

Art. 17. As atas das sessões serão lavradas pelo 
Secretario (a) Executivo (a), em livro próprio, onde 
constará a presença de cada membro do CMDPI e o 
nome dos ausentes, com as justificativas se 
apresentadas.

§ 1°. Os assuntos trabalhados serão registrados em ata, 
de forma resumida, sem que isto venha a prejudicar a sua 
ausência, sendo as resoluções impressas pelo 
Secretário (a) Executivo (a), a fim de que sejam 
arquivadas em pasta destinada a esse fim.

§ 2°. Todos os incidentes relativos ás eventuais 
retificações de ata anterior serão discutidos e votados, 
antes do prosseguimento da reunião, e serão 
consignados em ata.

Art. 18. As reuniões extraordinárias destinar-se-ão ás 
mesmas competências previstas para as reuniões 
ordinárias.

Seção V
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 19. A Diretoria Executiva do CMDPI terá uma 
Presidência, uma Vice-Presidência e um (a) Secretário 
(a).

Art. 20. O (a) Presidente, Vice – Presidente e o Secretário 
da Diretoria Executiva do CMDPI serão escolhidos, 
mediante votação, dentre os seus membros, por maioria 
absoluta dos seus conselheiros titulares e, deverá haver 
uma alternância entre os órgãos governamentais e as 
organizações da Sociedade Civil.

§ 1°. – A Assembleia para eleição dos membros da 
Diretoria Executiva será realizada de forma direta, por 
aclamação,  no prazo de no mínimo 07 (sete) dias, após o 
resultado do processo de eleição dos membros da 
sociedade civil.

§ 2° - A Assembleia de Eleição da Diretoria Executiva será 
sempre convocada pelo (a) atual presidente do CMDPI.. 

Art. 21. Compete ao (a)  Presidente 

I- Cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões da 
Plenária do CMDPI;
II- representar judicialmente e extrajudicialmente o 
CMDPI;
III- convocar e presidir as reuniões da Plenária e as 
reuniões extraordinárias;
IV- submeter a pauta á aprovação da Plenária;
V- submeter á votação as matérias a serem decididas 
pela Plenária, intervindo na ordem dos trabalhos ou 
suspendendo-os, sempre que necessário;
VI – praticar atos necessários ao exercício de tarefas 
administrativas, assim como os que resultem de 
deliberação da Plenária;

VII – assinar resoluções, portarias e correspondências do 
CMDPI, aprovadas pela Plenária, salvo quando for 
delegada a atribuição a algum outro Conselheiro;
VIII – delegar atribuições, desde que previamente 
submetidas á a provação da Plenária;
IX – submeter á apreciação da Plenária a programação 
orçamentária e a execução físico-financeira do CMDPI;
X – submeter a Plenária o relatório anual do CMDPI;
XI – propor a criação e dissolução de Comissões 
Técnicas, conforme necessidade;
XII – nomear Conselheiros para participar das 
Comissões Técnicas, bem como seus respectivos 
integrantes;
XIII – dar publicidade ás decisões do CMDPI;
XIV – consultar a Plenária quando solicitar a órgãos 
públicos ou a organizações privadas informações e apoio 
técnico e operacional necessário ao bom andamento dos 
trabalhos do CMDPI;
XV – convidar pessoas ou organizações a participarem, 
sem direito a voto nas  reuniões de Plenária;
XVI – decidir sobre questões de ordem;
XVII – desenvolver as articulações necessárias para o 
cumprimento das atividades da presidência;
XVIII – exercer o voto de qualidade, sempre que houver 
empate;
XIX – aprovar e encaminhar, “ad referendum”, assuntos 
de caráter administrativo, quando não for possível reunir 
a Plenária para a sua deliberação;
XX – solicitar recursos financeiros e humanos junto ao 
poder público para a realização das atividades do 
CMDPI.

Paragráfo Único. O (a) Vice Presidente do CMDCI 
substituirá o (a) Presidente em suas ausências e 
impedimentos, e em caso de ocorrência simultânea em 
relação aos dois a Presidência será exercida pelo 
Conselheiro (a) mais idoso (a).

Seção VI
DO (DA) VICE-PRESIDENTE

Art. 22. São atribuições do (a) Vice-Presidente (a):

I Substituir o (a) Presidente em seus impedimentos, 
ausências e vacância, completando o mandato neste 
último caso;

II Auxiliar o (a) Presidente no cumprimento de suas 
atribuições;
III Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela 
Plenária ou delegadas pelo (a) Presidente .
São atribuições do Secretário (a):
 I - coordenar as atividades da Secretaria do CMDPI;
II - substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos e 
o Presidente na falta de ambos, ou em caso de vacância 
até que o Conselho eleja os novos titulares;
III - elaborar e submeter à diretoria a pauta das reuniões 
ordinárias;
IV - anotar e redigir as atas das reuniões plenárias e 
reuniões da diretoria.

Seção VII
DAS COMISSÕES TÉCNICAS

VII – assinar resoluções, portarias e correspondências do 
CMDPI, aprovadas pela Plenária, salvo quando for 
delegada a atribuição a algum outro Conselheiro;
VIII – delegar atribuições, desde que previamente 
submetidas á a provação da Plenária;
IX – submeter á apreciação da Plenária a programação 
orçamentária e a execução físico-financeira do CMDPI;
X – submeter a Plenária o relatório anual do CMDPI;
XI – propor a criação e dissolução de Comissões 
Técnicas, conforme necessidade;
XII – nomear Conselheiros para participar das 
Comissões Técnicas, bem como seus respectivos 
integrantes;
XIII – dar publicidade ás decisões do CMDPI;
XIV – consultar a Plenária quando solicitar a órgãos 
públicos ou a organizações privadas informações e apoio 
técnico e operacional necessário ao bom andamento dos 
trabalhos do CMDPI;
XV – convidar pessoas ou organizações a participarem, 
sem direito a voto nas  reuniões de Plenária;
XVI – decidir sobre questões de ordem;
XVII – desenvolver as articulações necessárias para o 
cumprimento das atividades da presidência;
XVIII – exercer o voto de qualidade, sempre que houver 
empate;
XIX – aprovar e encaminhar, “ad referendum”, assuntos 
de caráter administrativo, quando não for possível reunir 
a Plenária para a sua deliberação;
XX – solicitar recursos financeiros e humanos junto ao 
poder público para a realização das atividades do 
CMDPI.

Paragráfo Único. O (a) Vice Presidente do CMDCI 
substituirá o (a) Presidente em suas ausências e 
impedimentos, e em caso de ocorrência simultânea em 
relação aos dois a Presidência será exercida pelo 
Conselheiro (a) mais idoso (a).

Seção VI
DO (DA) VICE-PRESIDENTE

Art. 22. São atribuições do (a) Vice-Presidente (a):

I Substituir o (a) Presidente em seus impedimentos, 
ausências e vacância, completando o mandato neste 
último caso;

II Auxiliar o (a) Presidente no cumprimento de suas 
atribuições;
III Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela 
Plenária ou delegadas pelo (a) Presidente .
São atribuições do Secretário (a):
 I - coordenar as atividades da Secretaria do CMDPI;
II - substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos e 
o Presidente na falta de ambos, ou em caso de vacância 
até que o Conselho eleja os novos titulares;
III - elaborar e submeter à diretoria a pauta das reuniões 
ordinárias;
IV - anotar e redigir as atas das reuniões plenárias e 
reuniões da diretoria.

Seção VII
DAS COMISSÕES TÉCNICAS
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Art. 23. As Comissões Técnicas Especiais Temporárias, 
serão constituídas por representantes governamentais e 
das organizações da Sociedade Civil compostas de no 
mínimo, 03 (três) membros eleitos pelos Conselheiros, 
os quais nomearão os seus Coordenadores e relatores.

I - As Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
obedecerão a metodologias e normas de procedimentos 
elaboradas pela própria Comissão, avaliadas e aprovadas 
em reunião plenária do CMDPI;
II  - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias  
deverão trabalhar de acordo com as  prioridade e 
demandas com justificativas de estudos da realidade com 
a qual estarão trabalhando;
III - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
deverão ter a preocupação com a área de abrangência de 
suas ações, contemplando as populações das zonas 
urbanas e rurais;
IV - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
deverão apresentar á Plenária Plano de Ação semestral 
referente ás respectivas competências;
V - as Comissões Técnicas Temporárias deverão 
apresentar relatório no término de suas atividades para 
apreciação da Plenária;
VI – a titulo de suporte técnico o CMDPI poderá convidar 
técnicos e/ou profissionais liberais, bem como empresas 
de consultoria e assessoria técnica para integrar ás 
comissões, sem contudo ter direito a voto nas reuniões 
das comissões.

VIII
DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Art. 24. São atribuições do Secretário (a) Executivo (a):

I- Secretariar as reuniões do CMDPI;
II- tomar as providências necessárias à execução das 
deliberações do CMDPI;
III- encaminhar os processos a serem apreciados pela 
plenária, dando comprimento aos despachos neles 
proferidos;
IV- prestar, na Plenária, as informações que lhes forem 
solicitadas pelo (a) presidente (a) ou pelos (as) 
Conselheiros (as);
V- redigir as atas das reuniões do CMDPI, bem como 
colher as assinaturas dos presentes;
VI- controlar a assinatura dos (das) Conselheiros (as) no 
Livro de Presença, comunicando ao (as) Presidente (a) as 
ausências injustificadas há mais de 02 (duas) sessões 
consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas;
VII- proceder á leitura das atas no início das sessões do 
CMDPI;
VIII- providenciar cópia e extrato da ata já aprovada, 
afixando-a em lugar de costume ou providenciando a 
devida publicação na imprensa oficial, quando for o caso;
IX- receber do Presidente a pauta das sessões e 
sua”ordem do dia”, bem como o respectivo expediente, 
afixando a pauta no lugar de costume;
X- proceder á comunicação aos Conselheiros (as) das 
sessões aprazadas respectivas pautas;
XI- receber e arquivar documentos relativos á convocação 
das sessões;
XII- proceder á leitura da “ordem” das sessões;
XIII- desempenhar outras atribuições inerentes á sua 
função ou determinadas pela Presidência.

Art. 23. As Comissões Técnicas Especiais Temporárias, 
serão constituídas por representantes governamentais e 
das organizações da Sociedade Civil compostas de no 
mínimo, 03 (três) membros eleitos pelos Conselheiros, 
os quais nomearão os seus Coordenadores e relatores.

I - As Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
obedecerão a metodologias e normas de procedimentos 
elaboradas pela própria Comissão, avaliadas e aprovadas 
em reunião plenária do CMDPI;
II  - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias  
deverão trabalhar de acordo com as  prioridade e 
demandas com justificativas de estudos da realidade com 
a qual estarão trabalhando;
III - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
deverão ter a preocupação com a área de abrangência de 
suas ações, contemplando as populações das zonas 
urbanas e rurais;
IV - as Comissões Técnicas Especiais Temporárias 
deverão apresentar á Plenária Plano de Ação semestral 
referente ás respectivas competências;
V - as Comissões Técnicas Temporárias deverão 
apresentar relatório no término de suas atividades para 
apreciação da Plenária;
VI – a titulo de suporte técnico o CMDPI poderá convidar 
técnicos e/ou profissionais liberais, bem como empresas 
de consultoria e assessoria técnica para integrar ás 
comissões, sem contudo ter direito a voto nas reuniões 
das comissões.

VIII
DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Art. 24. São atribuições do Secretário (a) Executivo (a):

I- Secretariar as reuniões do CMDPI;
II- tomar as providências necessárias à execução das 
deliberações do CMDPI;
III- encaminhar os processos a serem apreciados pela 
plenária, dando comprimento aos despachos neles 
proferidos;
IV- prestar, na Plenária, as informações que lhes forem 
solicitadas pelo (a) presidente (a) ou pelos (as) 
Conselheiros (as);
V- redigir as atas das reuniões do CMDPI, bem como 
colher as assinaturas dos presentes;
VI- controlar a assinatura dos (das) Conselheiros (as) no 
Livro de Presença, comunicando ao (as) Presidente (a) as 
ausências injustificadas há mais de 02 (duas) sessões 
consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas;
VII- proceder á leitura das atas no início das sessões do 
CMDPI;
VIII- providenciar cópia e extrato da ata já aprovada, 
afixando-a em lugar de costume ou providenciando a 
devida publicação na imprensa oficial, quando for o caso;
IX- receber do Presidente a pauta das sessões e 
sua”ordem do dia”, bem como o respectivo expediente, 
afixando a pauta no lugar de costume;
X- proceder á comunicação aos Conselheiros (as) das 
sessões aprazadas respectivas pautas;
XI- receber e arquivar documentos relativos á convocação 
das sessões;
XII- proceder á leitura da “ordem” das sessões;
XIII- desempenhar outras atribuições inerentes á sua 
função ou determinadas pela Presidência.

Art. 25. A Secretaria Executiva será exercida por um 
servidor público designado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.

Parágrafo único- A Secretária Executiva ficará sob a 
supervisão direta do Presidente do CMDPI.

Seção IX

CAPITULO IV - DAS REUNIÕES, DESPESAS 

FINANCEIRAS E, DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITORIAIS:

Art. 26 - Cumpre a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania - SEDES, a qual este CMDPI é vinculado 
administrativamente, providenciar a alocação de recursos 
humanos, materiais e financeiros necessários a ao 
funcionamento deste.
I - as reuniões do CMDPI serão realizadas mensalmente, 
salvo casos de convocação para comparecimento em 
Assembléias Extraordinárias.
II - é de competência da Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES a responsabilidade de custear todas as 
despesas financeiras, dos membros Conselheiros (as) 
que participarem de atividades dentro e fora do município 
em benefício do CMDPI.
II - As sessões plenárias serão realizadas, ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente, quando 
necessário, sendo públicas em todos os casos; 
III - As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, serão iniciadas em 
primeira convocação com a presença mínima de 50% de 
seus membros e em segunda convocação, 15 minutos 
a p ó s  c o m  q u a l q u e r  n ú m e r o  d e  p r e s e n t e ;
IV - A decisão do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa -  CMDPI) será tomada por maioria simples 
e m  v o t a ç ã o  a b e r t a ;

V - As reuniões ordinárias terão duração de duas horas, 
p ro r rogáve is ,  po r  no  máx imo  30  m inu tos ;

VI - Às sessões, poderão comparecer os suplentes com 
direito de palavra, sem direito a voto, podendo votar 
somente na ausência do titular;

Art. 27 - O CMDPI, redigiu e aprovou o presente 
Regimento Interno segundo prazo previsto, em total 
conformidade com a Lei Municipal nº 726/2006 alterada 
pela lei 1691/2021 de 29 de Novembro de 2021.

§ 1º - O Regimento Interno aprovado pelo CMDPI será 
encaminhado para homologação por Decreto do Prefeito 
Municipal.

§ 2º - Qualquer alteração do referido Regimento Interno, 
dependerá da deliberação de no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos conselheiros efetivos em Assembléia especifica para 
tal fim.

Art. 28 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data 
de sua emissão.

Camaçari-BA,  13 de Dezembro de 2021.

Art. 25. A Secretaria Executiva será exercida por um 
servidor público designado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.

Parágrafo único- A Secretária Executiva ficará sob a 
supervisão direta do Presidente do CMDPI.

Seção IX

CAPITULO IV - DAS REUNIÕES, DESPESAS 

FINANCEIRAS E, DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITORIAIS:

Art. 26 - Cumpre a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania - SEDES, a qual este CMDPI é vinculado 
administrativamente, providenciar a alocação de recursos 
humanos, materiais e financeiros necessários a ao 
funcionamento deste.
I - as reuniões do CMDPI serão realizadas mensalmente, 
salvo casos de convocação para comparecimento em 
Assembléias Extraordinárias.
II - é de competência da Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES a responsabilidade de custear todas as 
despesas financeiras, dos membros Conselheiros (as) 
que participarem de atividades dentro e fora do município 
em benefício do CMDPI.
II - As sessões plenárias serão realizadas, ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente, quando 
necessário, sendo públicas em todos os casos; 
III - As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, serão iniciadas em 
primeira convocação com a presença mínima de 50% de 
seus membros e em segunda convocação, 15 minutos 
a p ó s  c o m  q u a l q u e r  n ú m e r o  d e  p r e s e n t e ;
IV - A decisão do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa -  CMDPI) será tomada por maioria simples 
e m  v o t a ç ã o  a b e r t a ;

V - As reuniões ordinárias terão duração de duas horas, 
p ro r rogáve is ,  po r  no  máx imo  30  m inu tos ;

VI - Às sessões, poderão comparecer os suplentes com 
direito de palavra, sem direito a voto, podendo votar 
somente na ausência do titular;

Art. 27 - O CMDPI, redigiu e aprovou o presente 
Regimento Interno segundo prazo previsto, em total 
conformidade com a Lei Municipal nº 726/2006 alterada 
pela lei 1691/2021 de 29 de Novembro de 2021.

§ 1º - O Regimento Interno aprovado pelo CMDPI será 
encaminhado para homologação por Decreto do Prefeito 
Municipal.

§ 2º - Qualquer alteração do referido Regimento Interno, 
dependerá da deliberação de no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos conselheiros efetivos em Assembléia especifica para 
tal fim.

Art. 28 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data 
de sua emissão.

Camaçari-BA,  13 de Dezembro de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0299/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 03/01/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 04/01/2022, às 09h00min; Disputa: 04/01/2022, 
às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: . Tel.: (71) 912793
3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira 
da COMPEL.

PREGÃO Nº 0300/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (cureta ou escavador 
de dentina, gengivótomo, sonda milimetrada, aplicador de 
hidróxido de cálcio, lima endodontica rotatória universal 
starter, lima endodontica rotatória retratamento, 
guardanapo de papel), para atender as Unidades de Saúde 
e ao Centro de Especialidades Odontológicas do município 
de Camaçari-BA. Acolhimento: 03/01/2022 a partir das 
09h00min; Abertura: 04/01/2022, às 09h00min; Disputa: 
04/01/2022, às 14h00min. (Horár io Brasí l ia) .   
Edital/Informações   Licitação : www.licitacoes-e.com.br.
n.º:  Tel.: (71) 3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos 912801.
Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 
0007/2021 – COMPEL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CREDENCIAMENTO 
N.º 0007/2021 – COMPEL, para entidades e instituições 
educacionais privadas que sejam comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração Municipal 
contrato para o atendimento às crianças de zero a cinco 
anos e onze meses, para Serviço de Educação Infantil - 
Creche e Pré-Escola - primeira etapa da Educação Básica, 
a partir do ano de 2022, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas neste instrumento. 
O Edital estará disponibilizado no sítio da Prefeitura de 
C a m a ç a r i / P o r t a l  d e  C o m p r a s ,  
(  Local para entrega www.compras.camacari.ba.gov.br).
dos documentos: Diretoria de Compras - DICOMP, na 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, Térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia. Informações através do e-mail: 
credenciamentocmp@gmail.com. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central Permanente 
de Licitação - COMPEL. Camaçari, 13/12/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0299/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 03/01/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 04/01/2022, às 09h00min; Disputa: 04/01/2022, 
às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: . Tel.: (71) 912793
3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira 
da COMPEL.

PREGÃO Nº 0300/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (cureta ou escavador 
de dentina, gengivótomo, sonda milimetrada, aplicador de 
hidróxido de cálcio, lima endodontica rotatória universal 
starter, lima endodontica rotatória retratamento, 
guardanapo de papel), para atender as Unidades de Saúde 
e ao Centro de Especialidades Odontológicas do município 
de Camaçari-BA. Acolhimento: 03/01/2022 a partir das 
09h00min; Abertura: 04/01/2022, às 09h00min; Disputa: 
04/01/2022, às 14h00min. (Horár io Brasí l ia) .   
Edital/Informações   Licitação : www.licitacoes-e.com.br.
n.º:  Tel.: (71) 3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos 912801.
Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 
0007/2021 – COMPEL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CREDENCIAMENTO 
N.º 0007/2021 – COMPEL, para entidades e instituições 
educacionais privadas que sejam comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração Municipal 
contrato para o atendimento às crianças de zero a cinco 
anos e onze meses, para Serviço de Educação Infantil - 
Creche e Pré-Escola - primeira etapa da Educação Básica, 
a partir do ano de 2022, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas neste instrumento. 
O Edital estará disponibilizado no sítio da Prefeitura de 
C a m a ç a r i / P o r t a l  d e  C o m p r a s ,  
(  Local para entrega www.compras.camacari.ba.gov.br).
dos documentos: Diretoria de Compras - DICOMP, na 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, Térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia. Informações através do e-mail: 
credenciamentocmp@gmail.com. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central Permanente 
de Licitação - COMPEL. Camaçari, 13/12/2021.

HOMOLOGAÇÕES  E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 173/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 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.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0496/2021 – 
PREGÃO - N.º 173/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o 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, conforme descrito abaixo:

HOMOLOGAÇÕES  E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 173/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 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.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0496/2021 – 
PREGÃO - N.º 173/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o 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, conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 08/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário  de 
Administração do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 0178/2021- 
(ELETRÔNICO) – COMPEL – OBJETO: Registro de 
Preço, para aquisição de material de expediente 
(envelope plástico, tipo saco, A4, com tarja, 11 furos / 
bloco para recado adesivo 76x76mm 100 fls / bloco para 
recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta para marcador 
de quadro branco na cor azul cx 12 un  / tinta para 
marcador de quadro branco na cor preta cx 12 un / tinta 
para marcador de quadro branco na cor vermelha cx 12 
un / tinta para pincel marcador permanente preta cx 12 un 
/ tinta para pincel marcador permanente vermelha cx 12 
un) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

DATA DA ASSINATURA: 08/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário  de 
Administração do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 0178/2021- 
(ELETRÔNICO) – COMPEL – OBJETO: Registro de 
Preço, para aquisição de material de expediente 
(envelope plástico, tipo saco, A4, com tarja, 11 furos / 
bloco para recado adesivo 76x76mm 100 fls / bloco para 
recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta para marcador 
de quadro branco na cor azul cx 12 un  / tinta para 
marcador de quadro branco na cor preta cx 12 un / tinta 
para marcador de quadro branco na cor vermelha cx 12 
un / tinta para pincel marcador permanente preta cx 12 un 
/ tinta para pincel marcador permanente vermelha cx 12 
un) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
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DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETARIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0475/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: A2 COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

SERVIÇOS ELÉTRICOS. DATA DA ASSINATURA: 

06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA- 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito 

abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0476/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETARIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0475/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: A2 COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

SERVIÇOS ELÉTRICOS. DATA DA ASSINATURA: 

06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA- 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito 

abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0476/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: . FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 

A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 

ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0477/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI. DATA DA 

ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE 

SOUZA- SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0478/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: . FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 

A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 

ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0477/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI. DATA DA 

ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE 

SOUZA- SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0478/2021 – 

PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 

de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 

tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 

fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
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LOTES 

VALOR 
GLOBAL 

ESTIMADO 
(R$) 

VENCEDOR 

PREÇO 
GLOBAL 

ADJUDICADO 
(R$) 

ECONOMIA 

(%) 

01 266.697,76 FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI 228.498,20 14,32 

02 89.968,65 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI 45.937,75 48,94 

03 87.736,95 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI 56.969,85 35,07 

04 101.449,04 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI 47.497,80 53,18 

05 87.037,16 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI 46.149,32 46,98 

06 98.238,75 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MOVEIS EIRELLI 46.145,82 53,03 

07 31.811,56 RC RAMOS COMERCIO LTDA-ME 27.899,34 12,30 

08 37.519,11 A 2 COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS 
ELETRICOS LTDA 28.998,75 22,71 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  
% 

DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

07 

TINTA PARA PINCEL 
MARCADOR 
PERMANENTE - 
VERMELHA, FRASCO COM 
20 ML, CAIXA COM 12 UN.  

BRW CX 703 41,25 53,37 22,71 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO  MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  

% 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRAD

O MERCADO   

01 

Envelope plástico, tipo 
saco, A4, com tarja, 
polietileno, dimensões 
aproximadas, comprimento 
33 cm, largura 24 cm, com 
covariação de 5% para 
mais ou para menos, 
características adicionais: 
mínimo de 11 furos, 
transmitância transparente. 
Pacote com 100 uni dades, 
aplicação: 
acondicionamento de 
documentos.  

A.C.P. PCT 6356 35,95 41,96 14,32 

         

 

LOTE S ESPECIFICAÇÃO  MARCA  UF QTDE  

PREÇO UNITÁRIO (R$)  
% 

DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO  

REGISTRADO  MERCADO     

02 

BLOCO PARA RECADO AUTO 

ADESIVO ,COR AMARELO, 

DIMENSÕES MÍNIMAS 76X 76 MM, 

EMBALAGEM BLOCO COM 100 

FOLHAS.  

JOCAR 

OFFICE  BLC  17.335  2,65  5,19  48,94    

03 

BLOCO PARA RECADO AUTO 

ADESIVO, COR AMARELO, 

dimensões mínimas 76 X 102MM, 

BLOCO COM 100 FOLHAS.  

JOCAR 

OFFICE  BLC  16.905  3,37  5,19  35,07    

          

 



para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: . RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 

A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 

ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo: 

PORTARIA Nº 157/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre o cancelamento de 
empenhos inscritos em Restos a 
Pagar não processados.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 

tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 

un / tinta para marcador de quadro branco na cor 

vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 

permanente vermelha cx 12 un) para futuras 

contratações de acordo com a conveniência da 

Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 

FORNECEDOR: . RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 

A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 

ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo: 

PORTARIA Nº 157/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre o cancelamento de 
empenhos inscritos em Restos a 
Pagar não processados.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

	
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 
17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Cameral n° 
001/2016 – 1ª, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO o relatório da comissão nomeada 
através da Portaria nº 110/2021, constante nos 
processos administrativos de nº 070/2021, 075/2021, 
076/2021 e 077/2021 e o Parecer Jurídico.

RESOLVE

Art. 1º. Ficam cancelados, os restos a pagar não 
processados, referentes aos empenhos relacionados 
abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

	
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 
17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei 
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Cameral n° 
001/2016 – 1ª, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO o relatório da comissão nomeada 
através da Portaria nº 110/2021, constante nos 
processos administrativos de nº 070/2021, 075/2021, 
076/2021 e 077/2021 e o Parecer Jurídico.

RESOLVE

Art. 1º. Ficam cancelados, os restos a pagar não 
processados, referentes aos empenhos relacionados 
abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) 

% 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO  

07 

TINTA PARA PINCEL 
MARCADOR PERMANENTE - 
PRETA, FRASCO COM 20 ML, 
CAIXA COM 12 UN. 

BRW CX 734 38,01 43,34 12,30 

 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

EMPENHO CREDOR VALOR EXERCÍCIO 

86 COMDADOS R$   2.758,88 2017 
84 OI MOVEL R$ 16.403,97 2018 
86 OI MOVEL R$ 22.869,17 2018 

131 SINALES R$      697,05 2019 
76 SINALES R$   2.197,00 2020 
51 KOFRE R$ 18.692,00 2018 

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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