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Embargante: MULTI SOLUÇÕES EM INFORMATICA 
LTDA ME
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Representante: 
Relatora: Conselheira Elizangela da Silva 
Guimarães

Embargos nº 204/2022
Auto de Infração nº 3335/2017
Assunto: PENALIDADE FIXA
Embargante: MULTI SOLUÇÕES EM INFORMATICA 
LTDA ME
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Representante: 
Relatora: Conselheira Elizangela da Silva 
Guimarães
Recurso Voluntário nº 068/2022
Processo nº 01652/2021
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: JULIO CESAR BRANDÃO RIOS
Relatora: Conselheira Isaura Medeiros Eloy

Recurso de Ofício nº 030/2022
Processo nº 01583/2021
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MELIA BRASIL EMPREEND. ALPHAVILLE 
GURAJUBA FASE 1 SPE EIRELI
Representante: Diego Beu Ruiz
Relatora: Conselheira Isaura Medeiros Eloy

Camaçari-BA, 21 de novembro de 2022.

NELI MARIA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

PORTARIA N° 066/2022
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022 

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Clívio Marcos Pinheiro Sady, e com 
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 
de maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, que 
no dia 29/11/2022, às 10h, este colegiado realizará sessão 
ordinária por meio de videoconferência, conforme previsto 
nos §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, de 10 de maio de 
2021, para julgamento dos seguintes processos:

Recurso de Ofício nº 212/2022
Processo nº 00838/2016
Assunto: IMPUGNAÇÃO
Recorrente: MARIA DE FATIMA T. CURVELO
Representante: Dr. Antonio Correia de Almeida
Relator: Conselheiro Nelson Gabriel de Jesus Filho

Recurso Voluntário nº 171/2022
Processo nº 03175/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: EVERALDO COSTA MENEZES
Representante: Dra. Teodomira Costa Menezes
Relator: Conselheiro Nelson Gabriel de Jesus Filho

Recurso Voluntário nº 223/2019
Auto nº 5170/2019 (Processo anexo  07591/2019)
Assunto: ISSR
Recorrente: CLINICA DA OBESIDADE LTDA
Representante: Dr. Rafael Barbosa de Carvalho 
Figueiredo
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Recurso de Ofício nº 151/2022
Processo nº 03194/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: EVILASIO CORREIA IMPROTA
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Embargos nº 203/2022
Auto de Infração nº 3333/2017
Assunto: PENALIDADE FIXA
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RESOLVE

Designar o servidor Edson Embirussu Farias, Engenheira 
Civil, cadastro 834247, CREA 9567-D, CPF 074.777.835-
34, para fiscalizar a execução das obras de engenharia na 
construção de ponte em estrutura de concreto armado, 
localizada na Rua do Toco, sobre o Rio Piaçaveira, no 
Município de Camaçari - Bahia, conforme contrato 
0375/2022. 

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 14 de  
novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
RCI CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI, CNPJ 
15.143.548/0001-68 a iniciar a execução das obras de 
engenharia na construção de ponte em estrutura de 
concreto armado, localizada na Rua do Toco, sobre o Rio 
Piaçaveira, no Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 0375/2022. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edson Embirussu Farias, Engenheiro Civil, cadastro 
834247, CREA 9567-D, CPF 074.777.835-34, 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, 14 de novembro de 2022.

Ciente,

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ANTÔNIO CARLOS PEDREIRA JÚNIOR
RCI CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI

CONTRATO 0387/2022

Contrato de Prestação de Serviços 
q u e  c e l e b r a m  e n t r e  s i  o  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
E N G E F E R  I N D Ú S T R I A  E  
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI.

A Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca - SEDAP, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-
80, com sede na Av. Francisco Drummond, s/nº, Centro 
Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, representado 
neste ato pelo Sr. Antônio Alves Falcão, secretário da 
SEDAP, brasileiro, estado civil casado, portador do RG n.º 
194283321- SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
2 9 2 . 6 5 2 . 8 2 5 - 6 8 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE ,  e ENGEFER INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede à 
Rua José Caetano de Almeida, nº 164 LT-06 Setor Central, 
Mossamedes – Goiás, CEP. 76.150-000, E-
MAIL:engefer2021@gmail.com, TELEFONE (62)99341-
1988, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 28.176.784/0001-22 
representada neste ato por Sra. Heloisa Caetano Cunha, 
brasileira, empresária, solteira, portador do  RG n.º 
6.661.225.SSP-GO, inscrito no CPF sob n.º 031.745.581-
82, residente e domiciliado na Rua José Caetano de 
Almeida, nº 312, Centro Mossamedes – Goiás, CEP. 
76.150-000 E-MAIL: engefer2021@gmail .com, 
TELEFONE (62)99341-1988, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 00302.11.07.611.2021  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 00302.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 212/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 08/10/2021.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0439/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prestação de serviços de manutenção de estrutura 
metálica e substituição de saia e cobertura em 500 
(quinhentas) barracas de feira livre, utilizadas nas Feiras 

S
E

D
A

P

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA E PESCA



Diário Oficial do

MUNICÍPIO
Segunda-feira

28 de Novembro de 2022 - Ano XX
Nº 2039 - Página 03 de 09

Itinerantes do Município de Camaçari, conforme Anexo I 
do Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata 
de Registro de Preços em epígrafe.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
c o n t a  d a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 1123; Elemento de Despesa: 33903900; 
Fonte: 15000000. Nos próximos exercícios vigorarão as 
dotações orçamentárias que forem adotadas nos 
orçamentos vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO
O valor deste contrato é R$ 146.411,44 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 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 
c o n f e r ê n c i a  o b r i g a t ó r i a  p e l a  
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 
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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 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.

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, 
e n c a r g o s  s o c i a i s ,  t r a b a l h i s t a s ,  
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,  
Rodovia BA 535, Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, 
Via Parafuso.
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§ 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 Contrato. 

§ 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 Contrato 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, 
dev idamente apurado,  e  os propostos pe la 
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  r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  
preponderantemente as normas legais federais, estaduais 
e municipais, que são soberanas previsões desta Cláusula 
Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a 
vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
no Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
m u n i c í p i o ,  s e n d o  d e s c r e d e n c i a d o  d o  
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além 
de sanções civis e criminais, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato, após prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e 
o contraditório, quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou 
não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

c)for declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração pública;

d) cometer fraude fiscal.
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     § 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 
c a u s a  e  p r é v i a  c o m u n i c a ç ã o  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 multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao 
valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração.

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

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

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

§ 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.
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§ 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

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, 01 de Novembro de 2022. 

ANTÔNIO ALVES FALCÃO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA E PESCA – SEDAP

HELOISA CAETANO CUNHA 
ENGEFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0002/2022 DO 
CONTRATO Nº 0443/2020 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA ICARO FERNANDES 
ROCHA.

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0443/2020, conforme Processo nº 01472/2019, 
que se regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo 
nº 01472/2019 e Credenciamento nº 0004/2019.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, COM BASE NAS 
NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE 
PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA 
UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, 
ÓRTESES/PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DO 
SUS, E TABELA MUNICIPAL (EXTRA SUS), 
CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 03 DE 15 DE MARÇO DE 
2011; AOS USUÁRIOS DO SUS MUNICIPAL.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0002/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 22 de Outubro de 2022.

 ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0023/2021 - EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA PRÇA VERDES HORIZONTES, NA 
RUA IPANEMA, BAIRRO VERDES HORIZONTES - 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA LN CONSTRUTORA 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, 
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APOSTILAMENTOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R $ 952.04 5,20 

ÓRGÃO  UNIDADE 
GESTORA  

PROJETO ATIVIDADE  ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE DE 
RECURSOS  

04 - 
Secretaria de 
Saúde  

0431  - Fundo 
Municipal de 
Saúde  

4023  - Funcionamento 
dos serviços municipais 
de regulação, controle 
e avaliação do SUS  
2008  - Manutenção de 
Serviç os Técnicos e 
Administrativos  
4019  - Funcionamento 
dos serviços da rede de 
atenção especializada - 
hospitalar e 
ambulatorial  
2053  - 
Contratualização dos 
serviços de média e 
alta complexidade  
 
 

33903900 - Outros 
Serviço s de 
Terceiros - Pessoa 
Jurídica  
 

15001002  - Recurso 
não vinculado de 
Imposto destinado a 
despesa com Ações 
e Serviços Públicos 
de Saúde  
16000000  - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  
2600000 0 - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  
16590000  - Outros 
Recursos vinculados 
a Saúde  

 



Segunda-feira
28 de Novembro  de 2022 - Ano XX
Nº 2039 - Página 08 de 09

Considerando o distrato ao contrato nº 300/2020, 
d e c o r r e n t e  d o  P r o c e s s o  L i c i t a t ó r i o  
n.01003.11.07.611.2019 - Tomada de Preço  016/2019;

Considerando o disposto nos art. 24, XI da Lei 8666/93;

Considerando a previsão legal contida no art. §2º do art. 
64 da Lei das Licitações, segundo o qual “é facultado à 
Administração, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente 
da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

Considerando a convocação dos l ic i tantes 
remanescentes, na estrita ordem de classificação;

Considerando que a empresa contratada por meio do 
processo administrativo n° 0615/2020, Contrato n° 
0023/2021, aceitou executar o objeto do certame, nas 
mesma condições do primeiro colocado, desde que 
promovida a atualização dos preços, na forma do diposto 
na legislação de regência;

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

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0023/2021, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, em 35,50% 
(trinta e cinco vírgula cinquenta por cento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
setembro/2019, mês da proposta e setembro/2022, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do referido 
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0023/2021, 
permanecendo vál idas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 03 de novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0320/2022 -  EXECUÇÃO DA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA,  PREVENTIVA,  
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
DRENAGEM, NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA 
CONSÓRCIO CAMAÇARI DISTRITO SEDE SPE 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° 00320/2022, 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 
PÚBLICA 007/2022. 

OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Inclusão da 
Fonte 17180000.

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 novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0477/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
D E  C O N S U LT O R I A  E S P E C I A L I Z A D A  N A  
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 
EXECUTIVOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO 
CAMAÇARI, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A  E M P R E S A  H Y D R O S  E N G E N H A R I A  E  
PLANEJAMENTO S/A.
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SALDO DO 
CONTRATO 

ÍNDICE DE 
REAJUSTE 

VALOR DO 
REAJUSTE 
APROXIMADO 

SALDO 
ACRESCIDO 
DO REAJUSTE 

VALOR FINAL DO 
CONTRATO 

R$536.221,42 35,50%  R$190.358,60   R$726.580,02  R$ 2.106.919,55 
 

DOTAÇÃO ATUAL  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  

Elemento de 
Despesa  Fonte  

ÓRGÃO: 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  

17040000 - 
Transferência da União 
referente a Royalties do 
Petróleo e Gás natural  

4073 - MANUTENÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM  

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica  

17180000 - Auxílio 
financeiro - Outorga 
crédito tributário ICMS  
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
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° 0477/2019, 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 : TOMADA DE PREÇOS 
006/2019. 

OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: INCLUSÃO DE 
FONTE DE RECURSO

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 novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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DOTAÇÃO AN TERIOR  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  

Elemento de 
Despesa  Fonte  

ÓRGÃO: 07 – 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

1186 - REALIZAÇÃO DA OBRA 
RIO CAMAÇARI - 

REPROGRAMAÇÃO E FASE 2  

4.4.90.51 – Obras 
e instalações  

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos  

    

DOTAÇÃO ATUAL  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  

Elemento de 
Despesa  Fonte  

ÓRGÃO: 07.07 – 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

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

4.4.90.51 – Obras 
e instalações  

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos  

17180000 - Auxílio 
financeiro - Outorga 
crédito tributário ICMS  

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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