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III – Documentos principais obrigatórios:

a) de identificação e CPF (pessoa física e empresário 
individual);
b) comprovante de residência/domicílio atualizado;
c) contrato social/estatuto e respectivas alterações, 
exceto se a pessoa jurídica estiver registrada perante a 
Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) a partir do 
ano de 2010. 
d) certidão de óbito (espólio);
e) comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao 
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso contra 
o Município de Camaçari ou contra autoridade 
administrativa municipal, como objetivo de discutir, total 
ou parcialmente, o crédito que se pretende confessar para 
adesão ao REFIS;
f) comprovante de protocolo de desistência de quaisquer 
impugnações, recursos ou requerimentos em curso no 
âmbito administrativo municipal, que tenha por objetivo 
modificar ou rediscutir o lançamento do crédito tributário, 
que se pretende incluir no REFIS.

IV – Documentos complementares obrigatórios:

a) comprovante de nomeação do inventariante (espólio);
b) procuração particular com data de assinatura não 
superior a 6 (seis) meses ou procuração pública com data 
de lavratura não superior a 2 (dois) anos (quando o pedido 
de adesão for realizado por meio de procurador);
c) de identi f icação, CPF e comprovante de 
residência/domicílio dos sócios e administradores 
(empresa);
d) de identificação, CPF e comprovante de residência do 
inventariante (quando esse tiver sido nomeado judicial ou 
extrajudicialmente);
e) de identificação, CPF e comprovante de residência dos 
herdeiros (quando não houver inventariante nomeado 
para o espólio);

§1° - A Secretaria da Fazenda poderá solicitar outros 
documentos necessários à atualização cadastral. 

§ 2° - A atualização dos dados cadastrais de que trata o 
caput deste artigo poderá ser realizada por meio do 
endereço eletrônico  ou www.sefaz.camacari.ba.gov.br
presencialmente perante a Central de Informações 
Fiscais (CIF) da Secretaria Municipal da Fazenda (sede 
administrativa).

Art. 3º - A adesão ao Programa de que trata o art. 1º será 
efetuada por solicitação do contribuinte ou responsável, 
por meio do site da Secretaria da Fazenda Municipal 
( S E F A Z ) ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.sefaz.camacari.ba.gov.br ou perante a Central de 

 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 7685/2022
DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Regulamenta a Lei n° 1.702, de 22 de 
dezembro de 2021, que institui o 
Programa de Refinanciamento Fiscal – 
REFIS, no Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI ESTADO , 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

DECRETA

Art. 1° - Este Decreto regulamenta o Programa de 
Refinanciamento Fiscal – REFIS, instituído pelaLei 
Municipal n° 1702, de 22 de dezembro de 2021. 

Art. 2° -Para a adesão ao REFIS, os titulares de inscrições 
cadastrais fiscais, sejam esses pessoas físicas ou jurídicas, 
deverão promover a sua atualização cadastral, fornecendo 
previamente, à Secretaria da Fazenda Municipal, as 
seguintes informações e documentos:

I – Informações principais obrigatórias:

a) endereço completo e atualizado do domicílio ou 
residência, com ponto de referência;
b) e-mail válido (pessoa física) 
c) e-mail referente ao domicílio tributário eletrônico (DT-e) 
(pessoa jurídica);
d) número de telefone fixo e/ou móvel;
e) data de nascimento (pessoa física); 
f) CPF ou CNPJ do titular;
g) data de óbito (espólio);

II - Informações complementares obrigatórias:

a) nome completo, CPF, endereço atualizado, e-mail 
etelefone do inventariante nomeado judicialmente ou 
extrajudicialmente (espólio);
b) nome completo, CPF, endereço atualizado, e-mail 
etelefone dos herdeiros, quando não houver inventariante 
nomeado judicialmente ou extrajudicialmente (espólio);
c) nome completo, CPF/CNPJ e endereço atualizado dos 
sócios e administradores (empresa);
d) situação atualizada da empresa perante a Receita 
Federal (se ativa, inapta ou extinta);

DECRETO



Informações Fiscais (CIF) da Secretaria Municipal da 
Fazenda (sede administrativa).

Art. 4° - O optante ao REFIS deverá escolher os débitos 
que pretende incluir no Programa, o modo de pagamento 
desejado (à vista ou parcelamento), a data de 
vencimento para pagamento da parcela única ou parcela 
inicial do parcelamento e emitir o Documento Único de 
Arrecadação (DUA).

§ 1º - O vencimento da parcela única ou da parcela inicial 
dar-se-á ao décimo dia após a formalização do pedido de 
ingresso no REFIS, e as demais, caso pactuadas, no dia 
20 de cada mês subsequente. 

§ 2º - Quando a opção de pagamento do REFIS for por 
meio de parcelamento, a parcela inicial corresponderá a 
10% (dez por cento) do valor total consolidado e o saldo 
restante, após identificada a parcela inicial, será dividido 
em parcelas iguais e consecutivas, as quais serão 
atualizadas, no início de cada exercício financeiro, pelo 
Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), nos 
termos dos arts. 32 e 33, da Lei Municipal nº 1.039/2009, 
devendo o responsável obter, perante a SEFAZ, a partir 
de 1º de janeiro de cada ano, os Documentos Únicos de 
Arrecadação (DUA's) referentes às parcelas ainda não 
quitadas.

§3° - Conforme dispõe o § 2° do art. 4° da Lei 1702 de 22 
de dezembro de 2021 os honorários advocatícios , 
incidentes sobre os débitos consolidados na forma do 
mesmo art. 4º serão reduzidos em 50% (cinquenta por 
cento) e deverão ser quitados nos mesmos termos do 
crédito objeto do REFIS, inclusive quanto à 
datadevencimento.

§ 4° - A emissão do Documento Único de Arrecadação 
(DUA) se dará da seguinte forma:

I – em caso de pagamento à vista, parcela única;
II – em caso de parcelamento:
a) emissão simultânea da parcela inicial e demais cotas 
existentes até dezembro de 2022;
b) cotas posteriores a dezembro de 2022, a Secretaria da 
Fazenda Municipal deve ser contatada para a emissão 
das demais guias de pagamento. 

§ 5° -O não pagamento da parcela única ou da parcela de 
adesão, implica na exclusão do contribuinte ou 
responsável do REFIS, sem prejuízo das demais 
hipóteses previstas no art. 9° da Lei Municipal n° 1702 de 
22 de dezembro de 2021. 

§ 6° -O contribuinte que possuir parcelamento em 
andamento e quiser incluir os débitos ainda parcelados 
no REFIS, deverá, antes de fazer a sua adesão ao atual 
Programa, cancelar o parcelamento vigente, por meio do 
preenchimento do requerimento de “Desparcelamento”, 
q u e  e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  
www.sefaz.camacari.ba.gov.br. 

§  7 °  - A p ó s  o  e n v i o  d o  r e q u e r i m e n t o  
de“Desparcelamento”previsto no §5º deste artigo,o 
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ELIANA FERREIRA DE 
OLIVEIRA 8003, matricula , ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de , lotado (a) Professor II
na , Licença Prêmio Secretaria da Educação - SEDUC
pelo período de  referente ao quinquênio 03 (três) meses
aquisitivo de , com data 16/08/2014 a 15/08/2019
retroativa a .13 de Outubro de 2020

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM05 DE JANEIRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     
T E L É G R A F O S – C O R R E I O S A C O R D O DE.    
COOPERAÇÃO TÉCNICA DE AGÊNCIA DE     
CORREIOS COMUNITÁRIA Nº 38/2021   

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      
TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada ao      
Ministério das Comunicações - MC, criada pelo Decreto-
Lei n.º 509, de 20 de março de 1969, inscrita no CNPJ/MF  
sob o Nº 34.028.316/0001-03, com sede em Brasília/DF, 
situada no Setor Bancário Norte (SBN), Quadra1,   
Conjunto 03, Bloco"A", doravante denominada     
simplesmente CORREIOS representada, neste ato, por   
seu Superintendente Estadual Maria de Souza  
Meirelles, Carteira de Identidade n.º 2976807-   
SESED/RN,CPFn.º410.904.976-87,e do outro lado, a(o)     
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, inscrita no      
CNPJ/MF so o n.º14.109.763/0001-80, com sede na b      
cidade Camaçari/BA, situada a rua Francisco Drumond,       
s/nº, Centro Administrativo, cep 42800-000, doravante      
denominada simplesmente de ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA, neste ato representada por seu(s) prefeito,   
Sr(a) Antônio Elinaldo Araújo da Silva, carteira de        
identidade n.º 0423173804 expedida por SSP-BA, CPF      
n.º 598.837.315-15.

RESOLVEM

acordar por força do presente instrumento, com fulcro na Lei          
n.º13.303/2016, na Portaria Interministerial n.º 4.474/2018,    
e tendo ainda como referência legislativa, no que couber, o 
Decreton.º 6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 
24 novembro de 2011, o presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA para a Agência de Correios 
Comunitária, que será regido pelas seguintes cláusulas e   
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO E SUAS      
CARACTERÍSTICAS

1.1. Pelo presente instrumento de Acordo de 
Cooperação Técnica e na melhor forma de direito, os 
Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA acordam        
em conjugar esforços, no intuito de proporcionar       
ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS à população      
da localidade de Barra do Jacuípe, por meio de Agência        
de Correios Comunitária (doravante denominada 
simplesmente AGC), mediante prestação de serviços e a      
comercialização de produtos, na forma que lhe forem        
autorizados, conforme descrição constante do Plano de   
Trabalho, parte integrante do presente Instrumento, de 
acordo com as orientações que lhe forem fornecidas e       
sob a supervisão dos Correios.   

1.2. Além das atividades de comercialização de 
produtos e da prestação de serviços dos Correios, na 
forma autorizada pelos Correios, a ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA poderá executar outras atividades 
e prestar serviços afins e não concorrentes com a 
atividade postal, previamente autorizadas pelos Correios  
e indicadas no Plano de Trabalho.      

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E DA       
PARTICIPAÇÃO DOS CORREIOS  

2.1. Ministrar treinamento inicial de qualificação para 
operação da unidade, inclusive, por ocasião da 
implantação de novos serviços ou introdução de novos 
procedimentos, bem como promover, cursos de  
reciclagem quando houver rotatividade de seus  
servidores, empregados ou prepostos do Órgão ou    
Entidade Pública, designados para a operação da AGC.       

2.2. Os Correios fornecerão ao ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA os insumos/materiais de consumo 
personalizados a serem utilizados, exclusivamente, na      
prestação de serviços, no tratamento dos objetos ou        
expedição da carga postal, enquanto esse foro padrão        
adotado pelos Correios.  

2.2.1. O s i n sum o s /m a t e r i a i s  d e  con s um o  
personalizados de que trata o subitem 2.2 são aqueles 
que contêm marcas e patentes registradas ou licenciadas        
em nome dos Correios.  

2.2.2. Exclui-se do suprimento que será realizado 
pelos Correios os insumos/materiais de consumo que  
podem ser adquiridos diretamente de qualquer 
fornecedor ou de fornecedor homologado, a exemplo de   
materiais de escritório, administrativos ou de apoio a       
operação.

2.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares do serviço, as cláusulas do Acordo e 
asnormaslegais,supervisionando,periodicamente,osasp
ectosoperacionaisecomerciaisdoÓRGÃOOUENTIDADE
PÚBLICA.

2.4. Regu lamen ta r o serv i ço e f i sca l i za r     
permanentemente a sua prestação.    

2.5. Intervir na prestação dos serviços, nos casos e 
nas condições que contrariem os dispositivos previstos  
em lei, regulamento ou neste instrumento. 
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2.6. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, 
apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários,  
que serão cientificados das providências tomadas nos 
prazos previstos nos regulamentos internos dos serviços    
e na legislação vigente.   

2.7. Transportar malas/objetos destinados à 
distribuição domiciliária ou entrega interna à unidade de 
atendimento, ou disponibilizar por meio da Agência       
Vinculadora na inexistência de linha regular.     

CLÁUSULA TERCEIRA–DAS OBRIGAÇÕES E DA     
PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE     
PÚBLICA

3.1. Cumprir as instruções e as normas dos Correios.       

3.2. Poderá ser autorizada a venda de produtos 
objeto deste Acordo de Cooperação Técnica, desde que  
solicite e seja autorizado formalmente pelo Correios.   s 

3.3. Deverá providenciar a aquisição, quando houver 
viabilidade, dos insumos/materiais de consumo 
necessários para a operação da Unidade, requisitando-
os sempre que preciso, à agência vinculadora, de forma a    
manter sempre um estoque suficiente à prestação dos      
serviços.

3.4. Prestar todos os SERVIÇOS autorizados pelos 
Correios, garantindo que todos os objetos postados e/ou  
recebidos, na AGC, sejam encaminhados aos Correios,       
conforme estabelecido no Plano de Trabalho, que é parte         
integrante deste Acordo de Cooperação Técnica.     

3.5. Solicitar formalmente autorização dos Correios 
para prestação de serviços não constantes das 
Atividades Autorizadas no Plano de Trabalho.    

3.5.1. Os Correios avaliarão a solicitação para fins de 
inclusão de novos serviços e produtos no Plano de  
Trabalho e comunicarão formalmente sua decisão.  

3.6. Providenciar a instalação, a manutenção e a 
operação de todos os equipamentos necessários 
àAGC,deacordocomasinstruçõesfornecidaspelosCorrei
osenosprazosacordados.

3.7. Fornecer aos Correios as informações por ele       
solicitadas a respeito da operação da unidade.      

3.8. Cobrar, pela prestação dos SERVIÇOS     
autorizados, estritamente, os valores constantes de      
Tarifas e Tabelas fornecidas pelos Correios.    

3.9. Não delegar a terceiros a prestação dos       
SERVIÇOS dos Correios, objeto deste Acordo.     

3.9.1. Entende-se por delegar a terceiros os casos em 
que o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA tenha um 
contrato com alguma outra empresa e subdelegue a      
operação da AGCa ela. 

3.10. As AGCs deverão ter horá r ios de      
funcionamento com os do estabelecimento compatíveis     
responsável pela sua operacionalização. Caso a AGC       

opere em área exclusiva, os horários de atendimento        
a serem adotados deverão obedecer aos mesmos       
critérios estabelecidos para as Agências de Correios,       
conforme definido em norma interna dos Correios.   

3.10.1. A AGC deverá realizar a entrega interna       
durante o horário de funcionamento.    

3.10.2. A AGC disponibilizará os objetos para      
retirada pelo cliente na unidade.    

3.10.3. Garantir o horário mínimo de atendimento  
previsto nas normas dos Correios, ainda que   
necessário o fechamento da agência para a execução        
da atividade de distribuição domiciliária.    

3.10.4. Deverá ser afixado em local visível ao 
público cartaz informativo divulgando ao público em 
geral os horários e dias em que será efetuada a         
distribuição externa. 

3.10.5. Efetuar o registro do servidor, empregado 
ou estagiário e manter em dia os pagamentos 
correspondentes a todas as obrigações civis, fiscais,       
trabalhistas e previdenciárias, apresentando    
periodicamente, conforme solicitação dos Correios, 
informações cadastrais e/ou certidões negativas que  
comprovem a regularidade jurídico fiscal.   

3.10.6. Caso não possua efetivo suficiente para 
desempenhar o serviço objeto de operação da AGC, 
oÓrgão Público poderá contratar pessoa física para 
t a l  f i n a l i d a d e ,  d e s d e  q u e  p r e v i a m e n t e  
autorizadopelosCorreiosequeorespectivocontratadoi
ntegreoseuquadroprópriodeservidores/funcionários.

3.11. Providenciar para que participem do 
treinamento todos aqueles que irão trabalhar na AGC, 
os quais deverão possuir idade mínima de 18 anos e  
escolaridade de ensino fundamental (mínimo de 
5ºano, antiga 4ª série primária). Na falta de       
documentação comprobatória quanto à escolaridade,    
suprirá tal exigência, declaração assinada e datada, 
realizada pelo empregado e no qual confirme que 
possui dito requisito.  

3.11.1. Custear as despesas de manutenção     
(passagens, hospedagem, alimentação e outras)     
decorrentes de qualquer tipo de treinamento dos     
operadores da  AGC.  

3.12. Manter a AGC operando exclusivamente 
no endereço autorizado, sendo vedada sua 
alteração, sem o prévio conhecimento dos    
Correios.

3.13. Assegurar a inviolabilidade e o sigilo das 
correspondências sob sua guarda, em 
conformidade com a Constituição Federal e a Lei      
Postal n.º 6.538/1978.  

3.14. Preservar a integridade física dos objetos e 
proceder, quando devidamente autorizada pelos 
Correios, a distribuição postal de correspondências 
em domicílio e/ou Caixas Postais Comunitárias, de 
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acordo com a frequência e os horários estabelecidos.       

3.15. Manter sob sua guarda os bens materiais,       
produtos e equipamentos, de propriedade dos Correios,       
porventura cedidos e relacionados no Acordo de 
Cessão de Uso, durante a vigência do presente Acordo,   
e zelar pela integridade dos objetos que lhe forem         
confiados pelos usuários.  

3.15.1. Regist rar  ocorrência à autor idade 
competente nos casos de roubo ou extravio de objetos 
postais sob sua guarda e responsabilidade, 
comunicando o fato aos Correios no prazo máximo de 
24horas.

3.15.2. Responsabilizar-se por danos causados aos     
Correios e ou terceiros, por culpa ou dolo decorrente de  /       
ato praticado por seu servidor, empregado e/ou 
preposto do ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, na  
condução dos assuntos relacionados à AGC.     

3.16. Responsabilizar-se pelas obrigações fiscais e     
civis e pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias       
do profissional designado para realizar as atividades       
correlacionadas ao Plano de Trabalho.    

3.16.1. Indenizar aos Correios de acordo com as       
normas que regemos SERVIÇOS, nos valores      
correspondentes, em decorrência de danos, extravios, 
furtos, espoliação de objetos, causados por 
inobservância das normas, culpa ou dolo por parte ou 
servidor, empregado ou preposto sob sua 
responsabilidade. Os casos fortuitos e de força maior 
não excluem a responsabilidade do ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA, podendo os Correios, 
motivadamente, assumir os prejuízos adventos desses 
eventos.

3.17. Autorizar os Correios a realizar inspeção e 
inventário, em qualquer situação de impedimento à 
continuidade do Acordo, ficando obrigada a devolver 
imediatamente,  sob pena de indenização,  
casonãoofaça,todososmateriais,produtoseequipament
osrecebidosparaaconsecuçãodoAcordo.

3.18. Manter registros que permitam aos Correios 
comprovar os serviços prestados ou colocados 
àdisposiçãodoAcordo,asaquisiçõesdosprodutoscomer
cializadoseoutroselementosquepermitamaavaliaçãodo
sresultados obtidos com o programa.   

3.19. Permitir a fiscalização dos Correios, com 
relação aos SERVIÇOS executados pela AGC, sob suar 
esponsabilidade, autorizando que empregados e 
prepostos dos Correios procedam as supervisões e 
inspeções periódicas na AGC. 

3.20. Prestar contas aos Correios, diretamente na 
agência vinculadora, dos serviços prestados pela AGC,  
através da apresentação de um Relatório mensal.     

3.21. Observar e manter rigorosamente os padrões 
de atendimento, atuais e futuros, estabelecidos pelos  
Correios, para a prestação dos SERVIÇOS.    

3.22. Comprometer-se, por si, seus servidores, 
empregados ou prepostos, a manter a mais estreita 
confidencialidade em relação ao conteúdo das normas 
ou de quaisquer outras informações que vier a receber  
dos Correios.

3.23. Comunicar por escrito aos Correios, assim que       
tiver conhecimento, do uso indevido por terceiros das        
marcas e denominações, objeto deste Acordo.     

3.24. Manter continuamente a prestação dos    
serviços descritos nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.2.1  
e 3.2.2.2 do Plano de Trabalho.     

CLÁUSULA QUARTA– DA VIGÊNCIA   

4.1 O presente Acordo de Cooperação Técnica tem       
prazo de vigência de 05 (cinco) anos, com início em          
20/12/2021 e término em 20/12/2026.   

4.1.1 O presente Acordo de Cooperação Técnica 
poderá ser rescindido a qualquer tempo, imputando-se 
as responsabilidades das obrigações decorrentes do 
prazo em que tenham vigido e creditando-se igualmente,  
os benefícios adquiridos nomes o período, conforme    n    
descrito na Cláusula Nona.   

CLÁUSULA QUINTA– DA COMERCIALIZAÇÃO DE     
PRODUTOS

5.1. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA irá solicitar       
aos Correios os produtos necessários à comercialização       
pela unidade, de acordo com a periodicidade e        
antecedência necessárias, para garantir o estoque     
compativel com a operação da unidade.   

5.2. Os produtos autorizados para comercialização 
na AGC serão adquiridos mediante pagamento à vista ou   
faturamento no contrato de prestação de serviços e        
venda de produtos postais de n.º 9912432704,       
celebrados entre os Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE         
PÚBLICA.

5.2.1. No momento da entrega dos produtos ao 
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA haverá a emissão de 
um comprovante pelos Correios, o qual discriminará os        
produtos adquiridos e seus respectivos valores reais sem        
descontos.

5.2.2. Para os produtos em consignação descritos no 
subitem 3.1.3 do Plano de Trabalho, por meio da 
apresentação do Demonstrativo de Arrecadação da 
AGC, comprovação do repasse desta arrecadação aos  
Correios e comprovantes da prestação de serviços, se 
houver, será mensal no primeiro dia útils ubsequente ao   
encerramento do  mês relativo à sua comercialização.     

5.3. Os produtos autorizados para comercialização 
constarão do Plano de Trabalho e poderão esta limitados ar   
um valor máximo estabelecido pelos Correios.    
CLÁUSULA SEXTA– DA INSTALAÇÃO DA AGC     

6.1. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  instalará  
sua unidade em estabelecimento aprovado pelos 
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Correios e prestará os SERVIÇOS exclusivamente      
neste estabelecimento. 

6.2. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA deverá 
efetuar, às suas expensas, a instalação da AGC, 
devendo seguir as recomendações do Órgão Regional  
de Gestão dos Canais de Atendimento, responsável pela 
gestão do Acordo de Cooperação Técnica, quanto à 
organização interna e identificação externa da agência,  
no momento prévio a sua instalação, assim como nas         
ocasiões de visitas dos supervisores dos Correios.      

6.3. Os equipamentos, utensílios e mobiliários que      
vierem a ser adotados pelas AGC, deverão obedecer os        
padrões fixados pelos Correios e somente serão 
utilizados nas AGC após a expressa concordância dos  
Correios.

6.4. Os Correios fornecerão equipamentos 
intrínsecos à atividade postal, na forma relacionada no  
Termo de Cessão de Uso, que será anexado ao Plano de        
Trabalho.

CLÁUSULASÉTIMA– DO PLANO DE TRABALHO    

7.1OPlanodeTrabalhoéparteintegrantedopresenteAcor
dodeCooperaçãoTécnica,independentemente de 
transcrição, atendendo, no que couber, os requisitos 
exigidos pela Lei nº13.303/2016.

7.2. A operação dos serviços e a venda dos produtos 
inseridos no Plano de Trabalho deste Acordo de 
Cooperação Técnica serão realizadas na forma e 
condições unilateralmente definidas pelos Correios 
easalteraçõesserãoformalizadas,emregra,porTermoAdi
tivo,salvoaquelasquepuderemserrealizadas mediante 
carta de apostilamento, após análise prévia do 
respectivo gestor do Acordo de Cooperação Técnica.  

CLÁUSULAOITAVA–DONÃOREPASSEDERECURSO
SFINANCEIROS

8.1. A execução do presente Acordo de Cooperação 
Técnica não implica em transferência de recursos 
financeiros entre as partes.   

8.2. Não há previsão de despesas orçamentárias 
para este instrumento de Acordo de Cooperação 
Técnica.

8.3. Os bens, equipamentos, utensílios e mobiliários, 
que sejam adquiridos pelos Correios e colocados à  
disposição da AGC, por meio de Cessão de Uso, 
constam do Termo de Cessão de Uso, anexo ao Plano de   
Trabalho.

8.4. Obrigatoriamente, quando da extinção do Acordo      
de Cooperação Técnica, os bens, equipamentos,      
utensílios e mobiliários - reverterão ao patrimônio dos 
Correios, e constarão de Termo de Restituição de Bens  
Móveis.

8.5. A Cessão de Uso constitui ato unilateral, 
discricionário e precário, sempre revogável e modificável 
unilateralmente pelos Correios, não gerando, em      

hipótese nenhuma, direito a indenizações ou qualquer       
outro ônus oponível.  

CLÁUSULA NONA– DA RESCISÃO   

9.1. Constitui motivo para rescisão do Acordo de       
Cooperação Técnica o descumprimento de quaisquer      
das cláusulas pactuadas. 

9.2. OS CORREIOS poderão considerar rescindido o   
presente Acordo, de imediato, independente de   
notificação ou interpelação, na ocorrência de qualquer      
dos seguintes eventos:  

9.2.1. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA      
executar atividades consideradas concorrentes às dos      
Correios, através da AGC ou de outro estabelecimento      
comercial.

9.2.2. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA      
divulgar junto à imprensa, qualquer assunto relativoaos       
SERVIÇOS, sem que haja prévia autorização, por    
escrito, dos Correios.  

9.2.3. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA      
conceder descontos, a terceiros, quando da prestação       
dos SERVIÇOS, sem que haja prévia autorização, por     
escrito, dos Correios.  

9.2.4. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA      
sonegar, dificultar, subfaturar ou omitir informações aos       
Correios, que afetem a regular prestação de contas        
estabelecido no Plano de Trabalho.    

9.2.5. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não       
mantiver os padrões de qualidade e atendimento       
estabelecidos pelos Correios, na prestação dos      
SERVIÇOS.

9.2.6. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não       
apresentar os comprovantes do atendimento nos prazos       
estabelecidos.

9.2.7. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, de       
alguma forma, infringir o estabelecido no item 3.14 deste         
instrumento.

9.2.8. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não 
proceder a instalação da unidade, em um prazo máximo  
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
vigência deste Acordo de Cooperação Técnica. 

9.3. O presente Acordo poderá ser rescindido, por 
qualquer das partes, mediante prévio aviso, por escrito,  
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem 
compor perdas e danos, direitos e indenizações, para  
qualquer das partes, ressalvando o direito de acerto de 
contas e recebimentos devidos. 

9.4. No término ou na rescisão deste Acordo, por 
qualquer motivo que seja, o ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA deverá devolver aos Correios todos e 
quaisquer documentos e publicações que lhe tiverem 
sido entregues, em decorrência do presente      
instrumento, bem como deixará, imediatamente, de fazer       
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uso das MARCAS e de usar quaisquer meios que a          
re lac ionem aos Corre ios , em espec ia l da      
placa/luminoso, que identifica a AGC.    

9.5. No término ou na rescisão do presente Acordo, 
todos os pagamentos devidos pelo ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA, aos Correios de correntes da       
aquisição de produtos para a operação da unidade,        
ficarão com seus vencimentos, automaticamente,     
antecipados para a data de seu término ou rescisão.        

CLÁUSULA DÉCIMA– DO FUNDAMENTO LEGAL    

10.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica       
fundamenta-se, no que couber, na Lei nº13.303/2016, na       
Instrução Normativa n.º 01 da SSP/MC, de 14 de 
dezembro de 2000 e na Portaria Interministerial nº4.474  
de 31 de agosto de 2018.     

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DISPOSIÇÕES    
GERAIS

11.1. Os CORREIOS exercerão a normatização de 
todas as atividades inerentes ao Serviço Postal e o 
controle e a fiscalização conforme estabelecido neste 
instrumento, na legislação vigente e em suas normas  
internas.

11.2. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA será a       
única responsável, em todos os aspectos, pela       
admissão, demissão, controle e orientação de seus       
servidores, empregados ou prepostos.   

11.3. Nem o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA,      
nem seus servidores, empregados, estagiário ou      
prepostos, estão autorizados a representar os Correios.     

11.4. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA se obriga 
a indenizar, defender e isentar os Correios d e qualquer   
responsabilidade em relação a ações, danos, custos e    
despesas, de qualquer natureza, inclusive honorários    
advocaticios, provenientes de quaisquer reclamações     
trabalhistas de seus servidores, empregados ou     
prepostos.

11.5. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA deverá 
ressarcir aos Correios todas as despesas, atualizadas 
monetariamente, que a mesma vier a suportar, 
decorrentes de penalidades impostas, judicial ou 
administrativamente, por infrações às leis penais e civis 
ou a normas e regulamentos baixados pelas autoridades  
competentes, advindas de ações ou omissões de seus        
servidores, empregados ou prepostos.   

11.6. A eventual aceitação, por parte dos Correios,       
da inexecução, pelo ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA       
de quaisquer cláusulas ou condições deste instrumento, 
a qualquer tempo, não importa em novação,  
permanecendo íntegras todas as demais cláusulas e       
condições.

11.7. Qualquer notificação entre as partes deverá ser       
feita por escrito.  

11.8. O presente Acordo não poderá ser alterado, 
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salvo mediante documento devidamente assinado por  
ambas as partes. 

11.8.1. No que se refere à alteração do conteúdo do 
Plano de Trabalho, será observado o contido noitem7.2da 
Cláusula Sétima deste Acordo de Cooperação Técnica.   

11.9. Os CORREIOS autorizam o ÓRGÃO OU      
ENTIDADE PÚBLICA, neste ato, a utilizar marcas e        
logotipos de sua propriedade, bem c mo as que vierem a o
ser criadas pelos Correios (doravante denominadas  
simplesmente "MARCAS"), exclusivamente na AGC, 
durante o período de vigência do presente Acordo.  

11.10. Na hipótese de não pagamento de quaisquer 
quantias devidas aos Correios, decorrente de contrato de  
prestação de serviços e venda de produtos postais, 
celebrado entre os Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE  
PÚBLICA, as sanções a serem aplicadas são as 
decorrentes daquele Contrato, com responsabilidade do   
órgão signatário do mesmo. 

11.11. Os Correios poderão assumir a execução dos       
serviços autorizados, por seus próprios meios, no caso de        
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de 
modo a evitar a descontinuidade do serviço. 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Salvador,           
do Estado da Bahia para dirimir as questões deste Acordo         
porventura surgidas em decorrência de sua execução e que 
não puderem ser decididas pela via administrativa,    
renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais        
privilegiado que seja.  

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes este 
Instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Salvador, 20 de dezembro de 2021     

Pelos Correios

MariadeSouzaMeirelles
SuperintendenteEstadual/BA

Matrícula:8.012.138-1
CPF:410.904.976-87

FabioPereiradosSantos
GerenteRegionaldeAtendimento

Matrícula:8.084.679-3
CPF:776.364.145-20

Pelo Órgão Público

Antônio Elinaldo Araújo da Silva    
Prefeito

CPF:598.837.315-15

Testemunhas

RodrigoSilvadeAlmeida
CPF:805.967.115-49



LorenaTavaresLacerda
CPF:776.364145-20

ANEXOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º38/2021     
ANEXO1 – PLANO DE TRABALHO DA AGC      

1. OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica entre      
os Correios e o Órgão ou Entidade Pública do(a)         
Prefeitura Municipal de Camaçari para Operação da      
Agência de Correios Comunitária Barra do Jacuípe.      

Ó R G Ã O O U E N T I D A D E P Ú B L I C A D O ( A )     
PREFEITURAMUNICIPALDECAMAÇARICNPJ:  
14.109.763/0001-80

1.1 Dados da unidade executora (Agência de Correios       
Comunitária) AGC: Barra do Jacuípe    

Código do ERP/MC-MCU: 00437024   

Data Criação: 20/12/2021.  

Endereço: Rua Humberto Costa, Camaçari/BA    

Localidade:()Sede de município  
(x)Distrito/Vila Barra do Jacuípe   
()Povoado

Obs.: Se estiverem povoado, informar na linha       
Distrito/Vila o nome do distrito.    

A unidade faz atendimento?   
   ()SIM (x)NÃO

Obs.: Se a resposta for positiva, atentar-se para marcar         
os itens3.1.1.1 e 3.1.3.1.   

1.1 UnidadevinculadoradaAGC:

NOME: ACCAMACAR I
CÓDIGO ERP/MC-MCU: 00002584  
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DRUMOND, S/N,     
CENTRO, CAMACARI/BA, 42800-970  

REGIÃO DE ATENDIMENTO E VENDAS: 02     

1. METAS A SEREM ATINGIDAS/ETAPAS DE     
EXECUÇÃO

2.1.Prestaros Serviços Postais, vender produtos e      
executar as atividade descritas no item3 deste Plano de  s       
Trabalho, de acordo com o estabelecido neste Acordo de        
Cooperação Técnica. 

2.2 Regime da prestação dos serviços:    

Efetivo Mínimo Previsto: (01) pessoa s com a qual    ( )    
possua vínculo formal. Horário de Atendimento:    

(x)2.ªs.às6.ªs.Feiras:de08:00hàs16:00h.()Sábados:de 
: h às : h    

()Domingos: de : h às : h      

Frequênciadeexpediçãodemalas:05vez(es)porsemana.Tra
nsportador: Correios-CDDCamaçari
2.2.1 Modalidadededistribuiçãopostal:

(x)Retirada na unidade (destinatário-remetente ou     
representante autorizado)  
  ()Emdomicílio
  ()EmCaixaPostalComunitária-CPC

Frequência de distribuição postal: no mínimo      -
 
ATIVIDADESESERVIÇOSAUTORIZADOS

1.1 Para que as Agências de Correios Comunitárias – 
AGC iniciem suas atividades e realizem a comercialização 
dos produtos e serviços, o Órgão Regional de Gestão do 
Atendimento deverá certificar-se de que a AGC dispõe dos  
recursos materiais necessários sua operacionalização,      
conforme previsto no normativo interno e orientações dos        
Correios, a saber : 

1.1.1 Produtos Autorizados Grupo1– MixBásico:  
Produto:

(*)Assinalar com um“X”, o(s) produto(s)a     
utorizado(s) para a unidade.   

1.1.1.1. O acerto de contas para os produtos constantes 
do subitem 3.1.1 será efetuado por meio de 
depósitobancário ou pagamento a vista, junto à Agência 
Vinculadora, diretamente ou por via postal, quando viável 
e autorizado pela Superintendência Estadual.   

3.1.2. Serviços:

(*)Assinalarcomum“X”,ositensautorizadosparaauni
dade.Osquenãoestiveremautorizadosassinalarcom
um“–“.

3.1.2.1. O acerto de contas relativo aos serviços do 
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subitem 3.1.2 do Plano de Trabalho se dará, mediante a 
apresentação do Relatóriode Prestação de Serviços, nos       
dois últimos dias úteis do mês onde ocorreu a prestação          
do serviço. 

3.1.3. Grupo2–MixComplementar:

(*)Assinalar com um“X”, os itens autorizados para       a 
unidade. Os que não estiverem autorizados assinalar       
com um“–“.(**) Fornecido em consignação.  

3.1.2.1. O acerto de contas para os produtos 
constantes do subitem 3.1.3, será efetuado por meio de 
depósito bancário ou pagamento à vista, junto à Agência  
Vinculadora, diretamente ou por via postal, quando 
viável eautorizadopela Superintendência Estadual.

3.1.2.2. O acerto de contas relativo à venda de Título 
de Capitalização, se dará no primeiro dia útil do mês 
subsequente ao da comercialização do produto, 
mediante a apresentação do Relatório de Prestação de 
Serviços.

NOTA: Os produtos autorizados para comercialização na       
AGC poderão ser adquiridos de acordo com a viabilida e         
de comercialização pelo Órgão Público Parceiro, 
mediante pagamento à vista ou faturamento, por meio de 
cartão de postagem exclusivo para AGC, vinculado ao 
contrato de prestação de serviços e venda de produtos 
postais de n.º 9912432704, celebrados entre os Correios       
e o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA.   

3.1.4 Serviço:

(*)Assinalar comu m“X”, os itens autorizados para a        
unidade. Os que não estiverem autorizados assinalar       
com um “–“.  

3.1.4.1. Caso o interessado queira constituir o bloco da        
caixa postal por conta própria, deverá seguir as        
especificações adotadas pelos Correios, conforme     
orientação do Órgão Regional de Gestão dos Canais de         
Atendimento Terceirizados. 

3.1.4.1.1. O acerto de contas relativo aos serviços do 
subitem 3.1.4 do Plano de Trabalho se dará, mediante a 
apresentação do Relatório de Prestação de Serviços,       
nos dois últimos dias úteis do mês onde ocorreu a          
prestação do serviço.  

3.1.5.Atividades Autorizadas: 

Pelos Correios 

Pelo Órgão Público

Testemunhas

1ª via: Anexa ao Acordo de Cooperação-GERAT; 2ª via: 
Agencia Vinculadora/REATE; 3ª via: AGC.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º    [...]/[...]
ANEXO2- ERMO DE CESSÃO DE USO DE BENST        
MÓVEIS N.º [...]/[...]

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Bens 
Móveis, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
na qualidade de CEDENTE em conformidade com o  
definido na cláusula oitava, item 8.3 do Acordo de 
Cooperação Técnica acima citado, cede os bens  
móveis abaixo relacionados, em condições normais de 
uso e funcionamento, com vistas à execução das      
atividades postais relacionadas no Plano de Trabalho,       
Anexo1 do Acordo de Cooperação Técnica nº [...]/[...],     
sendo tal ato de natureza unilateral, discricionário e 
p recár io ,  sempre  revogáve le  modi f i cáve l  
unilateralmente pelos Correios, não gerando, em 
hipótese nenhuma, direito a indenizações ou qualquer  
outro ônus oponível. 

Agência de Correios   
Comunitária:............................................................
CódigoERP/MC-MCU:.............................................
Endereço:................................................................
 
Obs.: Se estiverem povoado, informar na linha       
Distrito/Vila o nome do distrito.    

A unidade faz atendimento?   
()SIM
(x )NÃO

Obs.: Se a resposta for positiva, atentar-se para marcar         
os itens 3.1.1.1 e 3.1.3.1.    

1.1 Unidade vinculadorada AGC:  
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NOME: ACCAMACARI 
CÓDIGO ERP/MC-MCU: 00002584  
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DRUMOND, S/N,     
CENTRO, CAMACARI/BA, 42800-970  

REGIÃO DE ATENDIMENTO E VENDAS: 02     

Pelos Correios

Testemunhas

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º     [...]/[...] 
ANEXO3 - TERMO DE RESTITUIÇÃO DE BENS       
MÓVEIS N.º  [...]/[...]

Pelo presente Termo de Restituição de Bens Móveis, a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 
qualidadede CEDENTE em conformidade com o 
definido na cláusula oitava, item 8.3 do Acordo de 
Cooperação Técnicaacima citado, declara ter recebido 
em restituição os bens móveis, abaixo relacionados, em 
condições normais de uso e funcionamento.   
Agência de Correios   
Comunitária:...................................................................
CódigoERP/MC-MCU: .................................................. .
Endereço:.......................................................................

[Local],[data]de[mês]de[ano].

Pelos Correios 

RESOLUÇÃO Nº 001/2022
DE 04 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a convocação da etapa municipal 
da 2ª. Conferência de Saúde Mental de Camaçari.

Considerandoa Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que versa sobre a participação social na 
elaboração das políticas públicas de saúde;

Considerando RESOLUÇÃO Nº. 06 /2021, que aprova 
aconvocação da II Conferência Estadual de Saúde 
Mental da Bahia, e dá outras providências;

Considerando RESOLUÇÃO  CNS Nº660, DE 05 DE 
AGOSTO DE 2021, que dispõe sobre o Regimento da V 
Conferência Nacional de Saúde Mental (V CNSM);

O Conselho Municipal de Saúde no uso de uas  s
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 convocação da 2ª. Conferência 
Municipal de Saúde Mental de Camaçari, como etapa 
preparatória da Conferencia Estadual e Nacional.

Art. 2º. A 2ª. Conferência Municipal de Saúde Mental de 
Camaçari será realizada nos dias 25 e 26 de janeiro, no 
município de Camaçari, com o tema: “A Política de Saúde 
Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em 
liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da 
atenção psicossocial no SUS”

Art. 3º. A 2ª. Conferência Municipal de Saúde Mental de 
Camaçari contará com 48 delegados, com direito a voz e 
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voto, indicados igualmente pelos serviços de saúde 
mental, respeitando a seguinte paridade: 50% de 
delegados usuários, 25% de delegados trabalhadores e 
25% de delegados gestores. Os demais integrantes da 
Conferência, com direito a voz, participarão por 
inscrições até a capacidade do local, seguindo 
recomendações de distanciamento sanitário, através de 
link a ser amplamente divulgado.

Art. 4º.   As propostas a serem inicialmente trabalhadas 
na 2ª. Conferência Municipal de Saúde Mental de 
Camaçari  serão sistematizadas a part i r  do 
encaminhamento de propostas realizadas pelos serviços 
de saúde mental e de propostas inseridas pelo link no site 
da prefeitura até o dia 19/01/2022.

Art. 5º -  As despesas com a organização e a realização 
da 2ª. Conferência Municipal de Saúde Mental de 
Camaçari correrão por conta de recursos orçamentários, 
consignados ao Fundo Municipal de saúde

Art.  - Esta Resolução entrará em vigor da data de sua 6°
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

PAULO CEZAR SOUZA COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Homologo a resolução Nº 001/2022 do Conselho 
Municipal de Saúde.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CALENDÁRIO LETIVO DE 2022
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação  
Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96;
b) Lei Nacional Nº 14.040/2020
c) Parecer CNE/CP Nº 05/2020
d) Parecer CNE/CP Nº 15/2020
e) Lei Municipal Nº 317/94;
f) Lei Municipal Nº 1.415/2015;
g) Decreto Municipal Nº 7363/2020
h) Portaria Nº 06/2020
i) Resolução CME Nº 01/1998;
j) Resolução CME Nº 01/2010;
k) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2015;
l) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2016;
m) Instrução Normativa SEDUC Nº 02/2020;
n) Parecer CME Nº 03/2020

PORTARIA Nº 01/2022 

17 DE JANEIRO DE 2022

O Procurador-Geral do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições, 

 RESOLVE 

 

 Conceder 05 (cinco) dias de gozo de férias suspensas, 
referente aos resíduos de férias do período aquisitivo de 
30/05/2018 a 29/05/2019, ao servidor BRUNO HELASIO 
AMORIM DE OLIVEIRA, matrícula nº 62774, ocupante 
do cargo de Subprocurador-Geral do Município, lotada 
na Procuradoria-Geral do Município – PGM.

 

PUBLIQUE E CUMPRA-SE. 

 
BRUNO NOVA 

Procurador-Geral do Município

APOSTILAMENTOS

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Número do Contrato: 0339/2019

Objeto: Destina-se a contratação de empresa visando a 
cessão de uso de software compreendendo a prestação de 
serviços especializadas na implantação e habilitação do 
sistema de legislação, consolidação e compilações de atos 
oficiais compreendendo a publicação e atualização de 
normas no sistema de legislação municipal e acesso aos 
bancos de dados.

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.

Valor: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)

Camaçari, 14 de janeiro de 2022

BRUNO NOVA

Procurador-Geral do Município

Diário Oficial do
MUNICÍPIOCAMAÇARI

Atos do Poder Executivo

Terça-feira
18 de Janeiro de 2022 - Ano XIX
Nº 1829 - Pagina. 12 de 13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Número do Contrato: 0348/2020

Objeto: Destina-se a contratação de empresa de serviço 
de recortes de jornais e Diário do Poder Judiciário 
Estadual, Poder Judiciário Federal, Comarcas do Interior 
do Estado, Justiça do Trabalho e Diários Oficiais relativos 
ao Tribunal de Conta do Município – TCM, Tribunal de 
Contas e Tribunal de Contas da União-TCU.

F orn ecedo r :  ADVISECL IP SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA LTDA.
Valor: R$ 856,08 (oitocentos e cinquenta e seis 
reais e oito centavos)

Camaçari, 14 de janeiro de 2022

BRUNO NOVA
Procurador-Geral do Município

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Número do Contrato: 0506/2018

Objeto: Destina-se a contratação de empresa visando 
disponibilização do sistema de informática integrado ao 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para utilização do 
processo eletrônico no âmbito da Execução Fiscal, 
Contencioso Judicial e Consultivo na Procuradoria Geral 
do Município. 

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E 
SISTEMA LTDA.

Valor: R$ 356.828,90 (trezentos e cinquenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Camaçari, 14 de janeiro de 2022

BRUNO NOVA
Procurador-Geral do Município
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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