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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 243/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) LIANE VANESSA 

ZACHARIADES SANTOS GOES, matricula 62928, ocupante 

do cargo de provimento efetivo/estatutário de Médico, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 

período de 03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo 

de 12/11/2013 a 10/12/2018, a partir de 03 de Outubro de 

2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE SETEMBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1183/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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 75/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ELMA CRISTINA DOS 

DECRETO Nº 7791/2022
DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

Aprova a alteração no Regimento Interno 
da Procuradoria-Geral do Município e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, estabelece 
que compete privativamente ao Prefeito a iniciativa das leis 
relativas à criação, estruturação e atribuições dos Órgãos da 
Administração Direta e Autarquias do Município, bem como 
dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal na forma da lei e

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior 
dinamismo e autonomia à Procuradoria-Geral do Município, 
para a correta administração de sua força de trabalho em 
busca da excelência na representação jurídica e 
assessoramento do Município, 

DECRETA

Art. 1º- Fica aprovada a alteração do art. 10 do Regimento 
Interno da Procuradoria-Geral do Município, que passa a 
conter a seguinte redação:

Art. 10. O Grupo de Atuação em Causas Estratégicas 
será composto pelo Procurador-Geral  e 
Subprocurador-Geral, bem assim por Procuradores 
do Município designados pelo Procurador-Geral, em 
ato próprio.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando eventuais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 22 DE SETEMBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1169/2022
 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
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REIS SILVA, matricula 60798, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Assistente Social, lotado 
(a) na Secretaria do desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 23/02/2015 a 
29/04/2020, a partir de  03 de Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 1213/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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 1153/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALANE SANTOS 
CARVALHO RIOS, matricula 60047, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente 
ao quinquênio aquisitivo de 15/12/2013  a 14/12/2018, a 
partir de 03 de Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1215/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 

4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 

Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 

1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 

003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 

de 2019 e Lei Municipal n° 1624/2020 de 27 de abril de 

2020,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1458/2021,
 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VALNEI SANTOS 

SAMPAIO, matricula 61862, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Motorista, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 

período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisit ivo de 01/10/2010 a 30/09/2015, após 

compensação das faltas justificadas e/ou licença sem 

vencimentos, o período aquisitivo será de 01/10/2010 a 

29/02/2016, a partir de  03 de Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 1216/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1337/2022, 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) FERNANDA SCHETTINI 

DE ALMEIDA, matricula 9938, ocupante do cargo de 
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provimento efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 

período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 26/12/2013  a 25/12/2018, após 

compensação das faltas justificadas e/ou licença sem 

vencimentos, o período aquisitivo será de 26/12/2013 a 

05/01/2019, pelos períodos fracionados 01 (um) mês, a 

partir de  13 de Outubro de 2022, 01 (um) mês, a partir de 

03 de Julho de 2023 , 01 (um) mês, a partir 01 de Julho de 

2024.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1217/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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 1352/2022, 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA TEREZA DE 

JESUS DAMASCENO RODRIGUES, matricula 60014, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Assistente Social, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 12/12/2013 a 11/12/2018, pelos períodos 

fracionados de 02 (dois) meses, a partir de 17 de Outubro 

de 2022 e 01 (um) mês, a partir de  02 de Maio de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 1218/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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 1390/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) AURENICE FREITAS DE 

AZEVEDO LIMA, matricula 9968, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Auditor de Saúde, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 

período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 26/12/2013 a 25/12/2018, a partir de 03 de 

Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1219/2022
 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

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 1094/2022,

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Und. Gestora Projeto/Atividade Elemento de 
Despesa 

Fonte 

 

04 31 - Secretaria de 
Saúde 

2008 - Manutenção de 
Serviços Técnicos e 
Administrativos 

4019 – Funcionamento 
dos serviços da rede de 
atenção especializada – 
hospitalar e ambulatorial. 

4018 – Funcionamento 
dos serviços da Rede de 
Atenção primária a 
saúde da Família. 

2062 – Serviços de 
atenção para 
enfrentamento de 
emergência em saúde 
pública. 

2053 – Contratualização 
dos serviços de média e 
alta complexidade. 

 

33903000 – Material de 
Consumo 

1600.0000 - 
Transferência Fundo a 
Fundo de recurso do 
SUS provenientes do 
Governo Federal  - Bloco 
de manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde. 

1500.1002 - Recurso 
não vinculado de 
imposto destinado a 
despesa com ações e 
serviços públicos de 
Saúde. 

1659.0000 - Outros 
Recursos vinculados a 
saúde 

 

 

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

01 6500600272 

LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA 
EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, 
AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM 
SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, 
RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM 
PÓ BIOABSORVÍVEL, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES, CONTENDO 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, TAMANHO 
G. 

Unigloves CX 6400 47,33 302.912,00 

.02 6500600380 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO, DE NITRILO AMBIDESTRA, NÃO 
ESTÉRIL, SEM PÓ, SEM LÁTEX. EMBALAGEM 
COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES TAMANHO P. 

Unigloves CX 2450 65,80 161.210,00 

VALOR GLOBAL (R$) 464.122,00 
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COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada
d) Ata de Registro de Preços n.0392/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de luva de 
procedimento, para atender as Unidades de Saúde do 
município, conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em epígrafe.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO

O valor deste contrato é R$ 464.122,00 (Quatrocentos e 
sessenta e quarto mil cento e vinte e dois reais), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes 
de transporte CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições 
fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

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 exigíveis e devidamente 
atestados pelo 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 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) JUCELIA DE FREITAS 

SANTOS CAMPOS, matricula 62814, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 

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

ao quinquênio aquisitivo de 06/08/2012 a 23/09/2017, a 

partir de  03 de Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

CONTRATO Nº 0351/2022

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
empresa JS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR 
EIRELI.         

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

os/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 JS 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR EIRELI, com sede na Rua Paulo dos Santos 
Ferreira, 378, Ipitanga, Lauro de Freitas - BA, e-mail: 
jscomimp@terra.com.br, (71) 3379-6908, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
14.674.428/0001-24, representada neste ato por Jorge Silva 

o  Santos, portador da carteira de identidade n. 714012 – SSP/BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 065.101.755-
68, doravante denominada CONTRATADA, perante as 
testemunhas adiante firmadas, resolvem pactuar o presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho do 
processo administrativo n.º 00117.11.07.611.2021  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 00117.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0089/2021 (ELETRÔNICO) – 
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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 fabricação, com a garantia de que 
compreenderão a substituição, parcial ou total, às suas 
expensas, inclusive transporte e outras despesas.
          
V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do objeto deste Contrato, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da 
legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE 
no prazo de quarenta e oito horas do fato, ou da ordem expressa 
e escrita da CONTRATANTE.

VI. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos de 
proteção individual, quando for o caso.

VII. Apresentar durante a execução do contrato, se 
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer 
operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou 

descontos de duplicatas.

§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula 
Quarta deste Contrato.

II. Receber o objeto do contrato conforme descrito e 
especificado neste Contrato, na Ata de Registro de Preços e na 
Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou 
indireta do presente contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma 
Tributária, neste caso, a CONTRATADA.

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

§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra 
CONTRATADA, tais valores serão imediatamente excluídos, 
com a devolução ao MUNICÍPIO, do valor por ventura.

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados na 
Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, restrito ao 
almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, Quilômetro 13 e 14, 
s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, CEP 42.849-000.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da 
despesa.

§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 
especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação em 
vigor e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo 
recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu 
recebimento. Sendo constatados defeitos e divergências das 
especificações, o setor responsável recusará o recebimento, 
dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá 
todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das 
penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias 
contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a 
verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada 
dentro do prazo fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do fornecimento, ou, no 
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caso em que não haja por parte da contratante, qualquer 
manifestação até o prazo final do recebimento provisório.

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

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

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens que 
tenham sido devolvidos por não atender as especificações e 
marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou, quantidades 
a menor ou a maior do que a solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas 
por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto 
deste instrumento.

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 
conformidade com as unidades de fornecimento indicadas na Ata 
de Registro de Preços e na proposta da CONTRATADA.

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, 
totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem 
vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto 
desta licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir da hora da convocação, independente da aplicação das 
sansões previstas no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos 
no caso de descumprimento do prazo estabelecido no § 8º desta 
Cláusula. Podendo ser adotadas quaisquer medidas para 
desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada 
caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da Contratada, 
devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, 
deverá ser realizada mediante comprovação oficial, 
fundamentada e aceita pela Administração Municipal. O pedido 
deverá ser dirigido para o órgão gerenciador do Registro de 
Preços.

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara a 
composição do preço de cada item constante de sua proposta, 
através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à 
mão-de-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e 
participação percentual em relação ao preço final.

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará 
ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços de proceder às 
futuras revisões, caso venha à CONTRATADA solicitar equilíbrio 
econômico-financeiro.

§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações havidas na 
planilha apresentada à época da elaboração da proposta, 
demonstrando a nova composição do preço.

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor 
ou representante comercial, deverá demonstrar de maneira clara 
a composição do preço constante de sua proposta, com 

descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto 
com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro 
e participação percentual de cada item em relação ao preço final 
(Planilha de Custos).

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser exigido 
da CONTRATADA lista de preço expedida pelos fabricantes, que 
conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 
numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de 
preços.

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a 
Administração Municipal adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, 
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada 
pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo 
Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento 
da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha 
do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 
apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será mantido 
durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser 
alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a 
vigência deste registro.

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

§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento 
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, 
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

§ 10º A revisão levará em consideração 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;
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d)cometer fraude fiscal.

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos 
estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades:

I.Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

II.Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos 
prazos abaixo definidos:

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

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

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

III.Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a)de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em 
atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

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

IV.Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor 
global do contrato, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando:

a)não atender às especificações técnicas e os quantitativos 
estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%, sobre o valor 
global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração: multa de 10% a 20% sobre o valor 
global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou 
biológicas do produto fornecido: multa de 20% sobre o valor 
global do contrato e suspensão do direito de licitar e contratar 
com o município pelo prazo de até cinco anos;

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

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

§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá 
o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 

âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi 
imposta.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões 
elencadas nos incisos III e IV do §3º desta Cláusula e enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada.

§ 6º As  mu l tas  ap l i cadas  deve rão  se r  pagas  
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, 
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e 
o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da 
Secretaria Municipal da Administração.

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 17do 
Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser rescindido na forma 
dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, subsidiariamente, 
desde que conveniente aos interesses administrativos, sem que 
com isso, a CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
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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, 13 de setembro de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

JS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 

CONTRATADA

RESOLUÇÃO Nº 08/2022
DE 01 DE AGOSTO DE 2022

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
s e t e m b r o  d e  2 0 1 4 ,
RESOLVE Estabelecer a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de agosto de 2022, referente as 
fontes de receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 34.588.872,00 
(Trinta e quatro milhões quinhentos e oitenta e oito mil 
e oitocentos e setenta e dois reais), observando-se os 
parâmetros e as considerações abaixo elencadas, para o 
devido cálculo do esforço fazendário. 

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
a tua l ização captura os e fe i tos  con juntura is
da atividade econômica, devidamente atualizados, 
utilizando-se o PIB de 1,53% (Um virgula cinquenta e 
três por cento) referente ao último trimestre, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística- IBGE, 
na forma do § 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.
2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, no percentual de 
1 0 , 2 5 %  ( d e z  v í r g u l a  v i n t e  e  c i n c o  p o r
cento), incidentes sobre as receitas tributárias elencadas 
nos dispositivos supracitados;
3º – Majoração do IPTU em 6,44% (seis vírgula quarenta 
e quatro por cento).
4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1 3 5 0 / 2 0 1 4 ,  q u e  r e g e  a
oscilação do ritmo da atividade econômica no município e 
considerando ainda a análise do grau de adimplência dos 
tributos parcelados, em curso na Sefaz.
5°- Isto posto e verificado um movimento contínuo de 
crescimento na atividade econômica no município, 
demonstrado na apresentação gráfica por uma curva 

ascendente na arrecadação das receitas próprias, fato 
este ao qual nos leva a estimar para o mês de agosto de 
2022, um fator percentual de 10% (Dez por cento) de 
esforço fazendário para cumprimento da meta.

Gabinete do Secretário, em 01 de agosto de 2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
CADASTRO 830699

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
CADASTRO 8088
AUDITOR FISCAL

DEIVES PIRES SAMPAIO
CADASTRO 62646
AUDITOR FISCAL

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO
CADASTRO 62926
COORDENADOR

LILIANE DA SILVA FERREIRA
CADASTRO 63332

TÉCNICO FAZENDÁRIO

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
CADASTRO 61013

DIRETOR

PORTARIA N° 179/2022
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Projeto 
Urban ís t ico  denominado  “SOL DO 
MEDITERRÂNEO”, si tuado no lugar 
denominado Sítio Boa Vista, Distrito de 
Abrantes, neste Município e dá outras 
providências. 

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 Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 03028.22.09.324.2021 de 14 de dezembro de 2021, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o Projeto Urbanístico denominado “SOL 
DO MEDITERRÂNEO”, situado no lugar denominado Sítio 
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Boa Vista, Distrito de Abrantes, neste Município, com área 
total de 40.438,63 m², registrada no Cartório de 1º Ofício 
do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrículas nº 26.936, de 13 de abril de 2010, inscrita no 
Censo Imobiliário Municipal sob o número 116.590-9. 

Art. 2º. O projeto de Urbanização Integrada denominado 
“SOL DO MEDITERRÂNEO”, com área de terreno de 
40.438,63 m², sendo a área do empreendimento (após 
doações e reserva do proprietário) de 26.872,59 m², de 
propriedade da Empresa TENDA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ.: 09.625.762/0003-10, 
adquirido através de Instrumento Particular de 
Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel com 
Cláusulas Resolutivas e Outras Avenças, em 17.09.2020, 
do Sr. CRISTIAN ARAÚJO COSTA, CPF.: 631.857.685-45 
e Sr.ª JOELMA MUNIZ DA CUNHA COSTA, CPF.: 
797.891.105-53.

§1º. Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre a área 
são os previstos no Código Urbanístico e Ambiental, Lei 
Municipal 913/2008.
§2º. Como melhoria do acesso viário ao empreendimento 
foi firmado o Termo de Compromisso e Ajustamento de 
Conduta em 15 de dezembro de 2021, publicado no DOM 
nº 1813 de 21 de dezembro de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, sob pena 
de caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 15 DE SETEMBRO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 02/06/2022 decidiram por 
unanimidade pela IMPROCEDENCIA DA  DEFESA 
APRESENTADA e PROCEDENCIA do auto de infração 
nº 2656/202, referente ao proc.nº 00791.22.09.865.2021
com a consequente Cassação do Alvará  de 
Funcionamento nº 01/08 e/ou não renovação, anulação do 
Termo de Acordo Administrativo de 29/01/2008, bem como 
o encerramento das atividades.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0157/2021 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A SRª JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO do Instrumento 
contratual n°0157/2021, firmado em 18 de novembro de 
2021, cujo objeto é o supracitado; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, deste modo, a partir de 18 de novembro de 2022, 
passará a viger até 18 de novembro de 2023.DO PREÇO: 
Em virtude do Contrato original n° 0157/2021 ter como 
objeto uma Locação Imobiliária, que por sua natureza é de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, 
ovalor global estipulado para o referido instrumento é de 
R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais), que 
permanece sem sofrer alteração.DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi estabelecido 
no presente instrumento, renunciando, expressamente, ao 
reajuste previsto no Contrato original nº 0157/2021 em sua 
Cláusula Sexta.DA ASSINATURA: Camaçari-BA. 19 de 
Setembro de 2022. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA.MUNICÍPIO. JURANILDES MELO DE MATOS 
ARAUJO. LOCADORA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 339/2019, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da 
vigência do Contrato nº 339/2019, cujo objeto é o 
supracitado, firmado, originariamente, em 11 de julho de 
2019, com prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar 
da emissão da ordem de serviço, o que se deu em 01 de 
outubro de 2019, bem como aplicar índice de reajuste. DO 
PRAZO: Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
prazo do Contrato n° 339/2019, por mais 12 (doze) meses, 
sendo que a partir de 01 de outubro de 2022, passará a 
viger até o dia 01 de outubro de 2023. DO PREÇO: O valor 
contratual é reajustado com base no IGP-M/FGV, cujo 
percentual foi de 8,587550%, passando o valor mensal do 
contrato a ser na ordem de R$3.366,00 (três mil, trezentos 
e sessenta e seis reais) e, portanto, ficando o valor global, 
para o período de prorrogação pretendido, fixado no 
importe de R$40.392,00 (quarenta mil, trezentos e noventa 
e dois reais).Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 2051, Elemento 
33904000 e Fonte 15000000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e termos 
aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA. 12 de Setembro de 2022. 
BRUNO NOVA SILVA.MUNICÍPIO.LIZ SERVIÇOS 
ONLINE LTDA. CONTRATADA 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



DOTAÇÃO ATUAL 

Classificação 
Institucional 

Projeto Atividade 
Elemento de 
Despesa 

Fonte 

ÓRGÃO: 07 – 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

1186 - REALIZAÇÃO DA 
OBRA RIO CAMAÇARI - 
REPROGRAMAÇÃO E FASE 
2 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 

07.07 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 

INFRAESTRUTURA 

3031 - REQUALIFICAÇÃO DE 
PRAÇA E ESPAÇO PÚBLICO 

3032 - PAVIMENTAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS 

1194 – MELHORIA E 
EXPANSÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 
EDIFÍCIOS 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

 

  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 4.020,00  

ÓRGÃO 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ. ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE 
RECURSO 

 
16- 

SECRETARIA 
DA CULTURA 

 
1634 -  

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

APOIO A 
CULTURA 

 
2112 - 

PUBLICAÇÃO DE 
EDITAL 

CULTURAL 

 
3.3.90.36 -  
OUTROS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-

PESSOA FÍSICA 
 
 

 
15000000-

RECURSOS  NÃO 
VINCULADOS DE 

IMPOSTOS 
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0319/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E CLAUDIANA SANTOS 
DE JESUS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro- 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0319/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº  
0001/2022, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 11 de Agosto de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0352/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA OESTE -  
ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 
ENGENHARIA LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0352/2018, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
009/2018. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA – INCLUIR A AÇÃO 1194

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°02/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0394/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA COMUNIDADE 
DE BURI SATUBA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA CM CONSTRUTORA 
EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0394/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:
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INSTRUMENTO VINCULANTE : TOMADA DE PREÇOS 
003/2020. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: INCLUIR A AÇÃO 3023

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°02/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de agosto de 2022.

	
JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº  71/2022
DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Decisão 

Judicial proferida pela 1ª Câmara Cívil do Tribunal de 
Justiça da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 
8002325-25.2022.8.05.0000.1, com fundamento no artigo  
25 da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020, 
combinado com o art. 40, §8º da Constituição Federal de 
1988.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte a 
RAÍSSA MARIA BORGES CERQUEIRA, (filha), instituído 
pela ex-segurada, (aposentada) MARINALVA BORGES 
CERQUEIRA, matrícula  3303, falecida em 11/06/2021, 
integrado por uma dependente, no valor de R$ 1.931,90 
(hum mil, novecentos e trinta e um reais e noventa  
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

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

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 
por Morte previstos em Lei, o direito ao beneficio ora 
instituído cessará em 26/02/2024 diante do quanto 
previsto no artigo 16 da Lei Federal nº 8.213/1991.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2022, em 
obediência à decisão judicial em epígrafe.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, EM 
21 DE SETEMBRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
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DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 4.4.90.51 – Obras e 

instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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