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de mensagens de texto, pelos critérios da simplicidade e 
da oralidade, podendo utilizar gravações de áudios como 
prova de comunicações e avisos.

Art. 5º.  O servidor ocupante de um dos cargos 
enumerados no art. 1° deste Decreto fica obrigado a fazer 
parte de grupos de mensagens em meio digital criado pelo 
superior hierárquico. O acesso ao conteúdo das postagens 
será pelo menos duas vezes ao dia, podendo ocorrer 
notificações sobre o cumprimento de tarefas.

Art. 6º.  Os descontos advindos do art. 7º da lei 1.708/2022 
tem o seguinte procedimento:
I – a ausência de intimação do contribuinte, no prazo de 5 
dias corridos do início do procedimento fiscal, tem 
aplicação automática representando a perda da 
pontuação respectiva, na forma do anexo I deste Decreto. 
Em situação excepcional, técnica ou jurídica, devidamente 
informada ao Diretor ou Coordenador, via e-mail, com seu 
acatamento formal ou tácito, o prazo poderá ampliado para 
15 dias.

II – o desconto previsto no inciso II do art. 7º da lei 
1.708/2022 tem aplicação automática, exceto a 
apresentação de prova inconteste da execução integral do 
procedimento ordenado, sem prejuízo manifesto à SEFAZ, 
devidamente comunicada ao Diretor ou Coordenador, via 
e-mail, mediante seu acatamento formal, ou tácito, 
observando os prazos de:

a) 30 a 60 dias para diligência fiscal;
b) 60 a 120 dias para fiscalização, conforme fixado 
na respectiva ordem de serviço.

III – para dar cumprimento ao disposto no inciso IV do 
art. 7º da lei 1.708/2022, considera-se válida a 
intimação do servidor para reuniões de coordenação ou 
de comissões, os avisos e mensagens encaminhados 
via e-mail,  ou outro dispositivo de mensagem WhatsApp
em uso na SEFAZ, 48 horas antes da respectiva 
reunião, podendo a glosa ser suspensa ou reduzida 
mediante justificativa plausível.

IV – na hipótese do inciso V do art. 7º da lei 1.708/2022, 
antes que se inicie o procedimento de glosa previsto no 
§ 1º desse artigo, deverá o superior hierárquico 
conceder prazo de 3 dias corridos ao Servidor, via e-
mail,  ou outro dispositivo de mensagem em WhatsApp
uso na SEFAZ, para se justificar ou provar a execução 
da tarefa, ou requerendo prazo adicional de até 48 
horas para fazê-lo.

Parágrafo único. As glosas previstas no art. 7º, incisos 
I, II, III e VI, todos da lei 1.708/2022, não serão aplicadas 
caso o agente fiscal, dentro do período acumulado de 6 

DECRETO Nº 7792/2022
DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

Regulamenta a grat i f icação de 
produtividade fiscal dos cargos do 
quadro permanente da Secretaria da  
Fazenda e o prêmio de desempenho 
fazendário, que trata a Lei nº 1.708/2022, 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e na forma prevista no 
artigo 326 da lei 1.039/2009,

DECRETA

Art. 1º. A Gratificação de produtividade fiscal será devida, 
exclusivamente, aos servidores ocupantes dos seguintes 
cargos efetivos específicos da estrutura permanente da 
Secretaria da Fazenda, a saber:
I – Auditor Fiscal;
II – Fiscal de Tributos, cargo em extinção; 
II – Técnico Fazendário;
IV – Técnico em Atividades Tributária;
V – Assistente de Atividade Tributária.

Art. 2º.   As atividades a serem executadas pelos 
fazendários são as previstas no plano de cargos e salários 
de cada categoria, tendo a atribuição da respectiva 
pontuação definidas através do: 
I - Anexo 1 – atividades do auditor fiscal e fiscal de tributos, 
cargo em extinção;

II - Anexo 2 – atividades do técnico fazendário, técnico em 
atividades tributária e assistente de atividade tributária. 

Art. 3º.  A produtividade devida mensalmente é o valor 
máximo previsto para cada carreira, após as devidas 
deduções por glosa, caso se verifiquem as hipóteses 
legalmente previstas, com inserção das mesmas na folha 
de pagamento em até três meses subsequentes ao ato 
final da apuração da falta.

Art. 4º.  As glosas previstas na Lei 1.708/2022 têm o 
condão de evitar o comportamento desidioso ou o atraso 
injustificado na execução das ações estratégicas 
prioritárias delineadas pela gestão fazendária, tendo como 
baliza o princípio da eficiência, e como objetivo 
fundamental o incremento de receita tributária, podendo o  
processo correlato ser instaurado por e-mail ou aplicativo 
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(seis) meses anteriores, tenha realizado as suas 
atividades com ao menos duas das seguintes 
situações:
I – inocorrência de perda de prazos;

II – atuado em número de processos superior à média 
total de pontos distribuída no período da falta;

III – realizado atividade mediante convocação da 
Diretoria da Receita.

Art. 7º.  As regras que disciplinam as glosas sobre a 
gratificação de produtividade fiscal, previstas no art. 6º, 
aplicam-se aos demais fazendários no que couber.

Art. 8º.  O prêmio por desempenho fazendário 
desdobra-se em PDF Geral e PDF individual, por 
metade do seu valor devido mensalmente, após 
apuração do atingimento do índice da meta, podendo 
chegar a 50% sobre o valor da remuneração mensal.

§ 1º. Os servidores que estiverem lotados na SEFAZ e 
que ao longo da sua carreira não desenvolveram as 
habilidades técnicas necessárias ao correto manuseio 
dos sistemas informatizados de tributação ou de apoio 
técnico-administrativo, ou que estejam limitados ao 
desempenho de atividades mecanizadas, não farão jus 
ao PDF individual. 

§ 2º. A glosa sobre a produtividade, total ou parcial, na 
forma do art. 6º, implica na consequente perda 
proporcional do valor devido a título de PDF daquele 
servidor glosado, no mês de referência.

Art. 9º.  Nas hipóteses destacadas no art. 15 da Lei 
1708/2022, o valor da gratificação por produtividade 
fiscal será determinado pela média aritmética dos 
valores recebidos nos doze últimos meses anteriores ao 
afastamento.

Art. 10.  Para os servidores ocupantes dos cargos 
mencionados nos incisos III, IV e V do art. 1º o direito ao 
recebimento do valor da gratificação por produtividade 
nas hipóteses previstas no caput terá início a partir de 
janeiro de 2022 relativamente às atividades 
desempenhadas no mês anterior, avaliadas pelas 
chefias imediatas na forma deste decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigência a partir da 
publicação, e revoga o Decreto nº 7.725, de 10 de 
março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINADO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO 1
TABELA ATIVIDADES AUDITORIA FISCAL
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ANEXO 2
TABELA ATIVIDADES FAZENDÁRIOS

SUB-ANEXO 2.1
Coordenadoria de Fiscalização - CFIS

SUB-ANEXO 2.2
Coordenadoria de Informação Fiscal - CINF

SUB-ANEXO 2.3
Coordenadoria de Dívida Ativa – CDA

SUB-ANEXO 2.4
Coordenadoria de Cadastro Mobiliário – CCM

SUB-ANEXO 2.5
Coordenadoria de Tributação – CTRIB

SUB-ANEXO 2.6
Coordenadoria de ITIV – NFETI

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2022

Retifica informações constantes no 
Decreto de 07 de agosto de 2015 que 
dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipais 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

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

CONSIDERANDO a necessidade de correção da 
estabilidade da Servidora, constantes na tabela do 
Decreto de 07 de agosto de 2015 que dispôs sobre a 
Estabilidade de Servidores Públicos Municipais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório, publicada no DOM n.º 632 de 08 a 
14 de agosto de 2015, páginas 26 e 27;

CAMAÇARI
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NOME MATRÍCULA  LOTAÇÃO  DESIGNAÇÃO  
LUIS MARIO DOS SANTOS SILVA  834974  SEGOV  TITULAR  
JOSÉ DE OLIVEIRA BORGES 
JUNIOR  

834975  SEGOV  TITULAR  

DAVI DEIVIDE VIEIRA DOS 
SANTOS  

83388-0 SEGOV  TITULAR  

JOSÉ CARLOS MARQUES SILVA  83363-6 SEGOV  SUPLENTE  
MARCOS SOUZA DOS SANTOS  833882  SEGOV  SUPLENTE  

 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE 

07 
JANETE FIGUEIROA 

MORENO DE OLIVEIRA 
61244-9 FARMCÊUTICA 22/03/10 22/03/15 

 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE 

07 
JANETE FIGUEROA 

MORENO DE OLIVEIRA 
61244-9 FARMACÊUTICA 22/03/10 22/03/13 
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 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

NOTIFICAÇÃO
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022

A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da 
Coordenadoria de Tributação Imobiliária – CTI, por 
resultarem infrutíferas as tentativas de notificação de 
forma pessoal, vem por meio deste Edital, NOTIFICAR 
o(s) Sujeito(s) Passivo(s) abaixo relacionado(s), para que 
tome ciência dos Atos abaixo especificados: 

1) Apresentar perante a Secretaria da Fazenda do 
Município de Camaçari – SEFAZ, os documentos de 
Propriedade ou de Posse do imóvel (escritura/certidão de 
ônus/contrato de compra e venda) correspondente a 
inscrição imobiliária discriminada na tabela abaixo; Bem 
como a cópia dos documentos pessoais e do comprovante 
de residência;

2) Manifestar-se sobre o requerimento contido no 
Processo Administrativo nº 6756.18.08.231.2021, 
protocolado na data de 30 de setembro de 2021, onde o 
autor se apresenta como proprietário e possuidor dos 
imóveis cujas inscrições estão listadas no quadro adiante;

3) Realizar a regularidade tributária dos créditos incidentes 
sobre o bem.

O contribuinte terá um prazo de 30 dias corridos, a partir da 
data de publicação desse edital, para comparecer na 

S
E

G
O

V

SECRETARIA DO GOVERNO

RESOLVE

Art. 1º – Fica retificada a data de estabilidade da 
Servidora, constantes na tabela do Decreto de 07 de 
agosto de 2015, publicado no DOM n.º 632 de 08 e 14 de 
agosto de 2015, páginas 26 e 27. 

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

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

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

   
  HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 007/2022
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022

Designa os servidores responsáveis 
pela Gestão, Fiscalização e Recebimento  
dos Contratos de materiais e serviços da  
Coordenação de Eventos desta 
Secretaria.

 O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67 
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições  
legais.

RESOLVE

 Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo para
atuar na Gestão, Recebimento e Fiscalização dos 
Contratos de Prestação de Serviços e Materiais da 
Coordenação de Eventos desta Secretaria.
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Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari-
Ba/Coordenação de Tributação Imobiliária, situada à Rua 
Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo – 
Camaçari-Ba, munido dos documentos referenciados 
acima, para obter cópia do processo e adotar as medidas 
pertinentes.

Camaçari-BA, 10 de outubro de 2022.

LUCIANO DO NASCIMENTO COSTA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA

MATRÍCULA 61655

MARIA DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA

MATRÍCULA 62555

PORTARIA Nº 0015/2022
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

	 	 	 	 	 	
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE 
NOVOS  MEMBROS DA COMISSÃO 
PROCESSANTE DE SINDICÂNCIA DA  
PORTARIA Nº 14/2021 DE 01 DE MARÇO 
DE 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 5º, inciso XI,  da Lei 1.700, de 
22 de Dezembro de 2021,  

CONSIDERANDO o dever da administração pública em 
zelar pelo interesse da coletividade e demais princípios 
norteadores que regem toda a gestão da res pública;

CONSIDERANDO o direito constitucional ao contraditório, 
ampla defesa e o devido processo legal;

CONSIDERANDO, por fim, que a autoridade que tiver 
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, 
processo administrativo disciplinar ou processo 
administrativo especial;

CONSIDERANDO a necessidade de instrução 
preparatória e informativa cujo relatório servirá de base a 
uma decisão fundamentada da Administração;

RESOLVE

Art. 1º Nomear novos membros para a comissão de 
sindicância constante na portaria nº 14/2021 de 01 de 
março de 2021, para a instrução do processo de 
sindicância nas pessoas de:

· Fábio dos Santos Borges Silva  – MAT. nº 
822103

· José Anisio Severino Filho – MAT. nº 60695
· Luciana Dantas Cardoso – MAT. nº 61275.

Art. 2º A referida comissão processante deverá concluir a 
instrução da sindicância dentro do prazo razoável, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
autoridade superior.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
confecção e revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 2022.

Camaçari-BA, em 30 de Setembro de 2022

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

	

	CONTRATO Nº 0360/2022

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA – SEDES e a empresa MEB 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada neste 
ato pela Secretária de SEDES SRª. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da 
carteira de identidade n.º portadora do R.G nº 4798384-
10 SSP-BA, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º 
641.149.295 – 68 doravante denominado contratante, e a 
MEB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA com sede à RUA 
BARÃO DE COTEGIPE, Nº 237, Bairro: CENTRO, 
Cidade: FEIRA DE SANTANA, Estado: BAHIA , CEP: 
44.001-175, Telefone (75)3030-2734 / 98843-2200, 
inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do 
ministério da fazenda sob o n° 05.824.468/0001-14, 
representado neste ato pelo Srª THAÍS DOS REIS 
SOARES FREITAS, brasileira, empresária, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 056.033.475-38, 
Carteira RG n.° 09.890.049-88, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00544.11.07.611.2021, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão (ELETRÔNICO) COMPEL n.º 
0015/2022 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0198/2022 e que se regerá pelo 
disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e legislação 
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei 
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Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a 
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas 
seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de 
transcrição, os documentos:
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0015/2022- 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0198/2022
c) Proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto para aquisição aquisição de 
kit's acolhimento para a disponibilização aos usuários 
institucionalizados através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania SEDES do 
Município de Camaçari, conforme Anexo I do Edital da 
Licitação 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. 	

C L Á U S U L A S E G U N D A -  D O  R E C U R S O  
FINANCEIRO
Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 O valor global deste contrato é R$ 121.984,50 
(CENTO VINTE UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E 
QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 
referente aos itens, constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do 
presente objeto. 

§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos 
preços contratados, a partir da data de entrega da 
Proposta de Preços, pela variação do Índice Geral de 
Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice 
legalmente previsto à época. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 
providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente, ficando a empresa 
contratada na obrigatoriedade de atender essas 
solicitações no prazo estipulado, e deverão estar sempre 
em perfeitas condições de uso e limpeza. 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA 
Os locais da entrega dos itens estão elencados no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO N.º 
0015/2022 , independente de (ELETRÔNICO) - COMPEL
transcrição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer 
aos direitos e obrigações a seguir: 
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§ 1º DOS DIREITOS 
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado; 	

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, 
limpos e em perfeitas condições de uso. 

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que 
são partes integrantes deste instrumento contratual 
independente de transcrição;

b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

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

e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como as 
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira 
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço;

f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente junto 
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato, ficar impedido de executar suas 

atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA 
deverá proceder da seguinte forma:

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o 
fato por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de  cóp ia  au ten t icada da  
documentação que comprove o ocorrido; 

h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha a 
conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
          
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento dos 
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e 
escrita da CONTRATANTE. 

j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto do 
contrato firmado. 

k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para 
fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências diretas ou indiretas do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

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

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

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

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

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

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

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

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

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

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 

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

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

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões 
elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula e/ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 

§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência 
exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Administração, 
permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93;

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

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

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento dos 
produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito 
ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação vigente, 
quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa 
e escrita da CONTRATANTE. 

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições 
fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, 
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 
do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, 
como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari-BA, 23 de Setembro de 2022.

	
	RENOILDES SANTOS OLIVEIRA

	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA - CONTRATANTE

MEB SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
	CONTRATADA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 
a iniciar a execução das obras de iluminação pública nos 
trechos 1, 2, 3, e 4 da Avenida Rio Camaçari, do município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0323/2022. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Erisvalter Cerqueira Machado de Souza, Engenheiro Civil, 
cadastro 61996, CREA 34902-D, CPF 887.593.695-15, com 
os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.
     
Camaçari-BA, 06 de outubro de 2022.

Ciente,

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
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