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DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 5814/2012, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor AVONI RODRIGUES 
DA SILVA, cadastro 9287, do cargo de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretaria de Educação-
SEDUC, com data retroativa a 30/03/2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 02076/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor ORLANDO ALVES DE 
BRITO, cadastro 60758, do cargo de Assistente 
Administrativo- Nível I-B, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano-SEDUR, com data retroativa a 
11/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 01382/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor,

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor RODRIGO DOS REIS 
OLIVEIRA, cadastro 820807, do cargo de Professor I- 
Nível I-A, da estrutura da Secretaria de Educação-
SEDUC, com data retroativa a 26/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 02145/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor,

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor AGTON OLIVEIRA DE 
SENA, cadastro 62147, do cargo de Monitor de 
Informática- Nível I-B, da estrutura da Secretaria de 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 25/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

DECRETOS



ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 01751/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor LUIS ALBERTO 
SOUZA BORBA, cadastro 63280, do cargo de Monitor 
de Informática- Nível I-A, da estrutura da Secretaria de 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 30/05/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 01986/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor,

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor THIAGO CONCEIÇÃO 
DA SILVA SANTANA, cadastro 61465, do cargo de 
Professor I- Nível I-B, da estrutura da Secretaria de 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 28/06/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 02019/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 
 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora EDLEUZA 
FERNANDES BARBOSA, cadastro 9092, do cargo de 
Coordenador Pedagógico II - Nível II-D, da estrutura da 
Secretaria de Educação-SEDUC, com data retroativa a 
03/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 2007/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora LUCIANA SOARES 
DA SILVA, cadastro 64152, do cargo de Médico 24H - 
Nível I-A, da estrutura da Secretaria de Saúde-SESAU, 
com data retroativa a 03/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 016/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no 
concurso público nº 001/2013, para o cargo de 
FARMACÊUTICO para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 
11/09 a 15/09/2017 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,  
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 18/09  11/10/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 18/09/2017 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);
Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADO 

FARMACÊUTICO

Nº.   Nome          Insc.     Clas.
01  ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA     82573035      1º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 

– www.camacari.ba.gov.br a partir de 04/09/2017

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE SETEMBRO  DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N°   2953/2017

SERVIDOR:  RENATA CASTRO DA CUNHA

CADASTRO:  60479   Lotação:    SESAU                                      
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PERIODO AQUISITIVO: 29/04/2009  A  28/04/2014

GOZO: A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2017

PORTARIA Nº 125/2017
DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa CLEISEANA DANTAS 
SANTOS EIRELI - ME, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
teor do Processo Administrativo nº 04219.18.08. 
705.2017,  de 10 de maio de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa CLEISEANA 
DANTAS SANTOS EIRELI – ME, estabelecida na Av. Rio 
Camaçari, nº 03, Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, 
CEP.  42.806-100,  Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
17.644.715/0001-80, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 0027629001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de maio do exercício de 
2017.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de 
maio de 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE AGOSTO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

 

EXTRATO Nº. 01/2017 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2017

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, convoca os candidatos 
aprovados para os cargos de  ASS-ADMINISTRAÇÃO, 
A S S - A R Q U I V O L O G I S TA ,  A S S - C I Ê N C I A S  
CONTÁBEIS, ASS-DIREITO, ASS-SERVIÇO SOCIAL, 
ASS-AUDITOR INTERNO, TÉCNICO EM SEGURO 
SOCIAL. Edital de convocação na integra, encontra-se 
disponível no quadro de avisos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no diário 
oficial do município de camaçari e na internet nos sites – 
www.camacari.ba.gov.br,  www.issm.camacari.ba.gov.br 
e www.seprod.com.br. 

Camaçari, 06 de setembro de 2017.

 MAURÍCIO SANTOS COSTA 
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, convoca os candidatos 
aprovados para os cargos de  Ass-Administração, 
Ass-Arquivologista, Ass-Ciências Contábeis, Ass-
Direito, Ass-Serviço Social,  Ass-Auditor Interno, 
Técnico em Seguro Social, para comparecer na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo, 
Centro, Térreo, ISSM – Prédio Vermelho) no perído 
de 11/09/2017 à 15/09/2017 das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30min às 16h00, para apresentação dos 
seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 
(para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital 
de abertura), Residência Médica (quando o cargo 
exigir conforme Edital de abertura), Carteira do 
Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
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devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão 
de nascimento de filhos (menores de 21 anos), 
certidão de nascimento, casamento ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade (RG), CPF, certidão de antecedentes 
criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão, as suas 
expensas, apresentar os exames médicos 
admissionais, conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2017 no período acima 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame, 
conforme item 12.2 do edital de Abertura.

ENTREGA DE DOCUMENTOS E EXAMES 
MÉDICOS: 11/09/2017 á 15/09/2017

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, 
JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS, 
NA SEDE DO ISSM NO ENDEREÇO ACIMA 
INDICADO NO PERÍODO DE 11/09/2017 à 
15/09/2017.

TENDO EM VISTA O LAPSO TEMPORAL PARA 
E N T R E G A  D O S  R E S U L T A D O S  D E  
DETERMINADOS EXAMES MÉDICOS, PARA 
EVITAR CONFIGURAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO 
DE PRAZO EDITALÍCIO (12.2), CASO NA DATA 
LIMITE O CANDIDATO AINDA NÃO ESTEJA DE 
POSSE DE ALGUM RESULTADO DE EXAME 
MÉDICO ADMISSIONAL, DEVERÁ APRESENTAR 
NO PERÍODO DE 11/09/2017 a 15/09/2017 
DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A 
REALIZAÇÃO DO MESMO, SENDO CONCEDIDO 
PRAZO ADICIONAL COMPATIVEL COM A DATA 
PREVISTA PARA ENTREGA DO RESULTADO DO 
EXAME.

APÓS A ENTREGA DOS EXAMES MÉDICOS SERÁ 
AGENDADA DATA PARA COMPARECIMENTO DO 
CANDIDATO A JUNTA MÉDICA OFICIAL DO 
MUNICIPIO, QUE SERÁ RESPONSAVEL POR 
ATESTAR A APTIDÃO FISICA E MENTAL DOS 
APROVADOS, CONSOANTE CLÁUSULA 12.1.C DO 
EDITAL.

CONVOCADOS 

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL-ADMINISTRAÇÃO

Nº. Nome                Insc.   Clas.
01 DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 236943      1º

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL- ARQUIVOLOGISTA

Nº. Nome Insc. Clas.
01  ALEX SOLLA LEMOS               192938    1º

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL- CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

Nº. Nome                                            Insc.   Clas.
01 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS  241644    1º

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL- DIREITO

Nº. Nome                   Insc.   Clas.
01  TIAGO CACIM D ERRICO                   237465      1º

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL- SERVIÇO SOCIAL

Nº. Nome                    Insc.  Clas.
01 ALESSJOSE SANTOS BERTO                     241275     1º

ANALISTA DE SEGURO SOCIAL- AUDITOR INTERNO

Nº. Nome                    Insc.  Clas.
01 EDVANDA SENA DE SÃO PEDRO                261657    1º

TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL 

Nº. Nome                    Insc.  Clas.
01 FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA     193664    1º
02 BRENDA MONIZE PEREIRA SOUZA             240076    2º
03 TIAGO OLIVEIRA PEREIRA                           307462    3º

T É C N I C O  E M  S E G U R O  S O C I A L  -  
AFRODESCENDENTE

Nº. Nome                    Insc.  Clas.
01 EDUARDO DOS SANTOS NETO                   235793   1º
02 JAMILE LINS ARAÚJO                                    187378   2º
03 LORENA MARIA CARVALHO E SILVA            236687   3º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que 
não comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2016. Não haverá prorrogação 
do referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
do Instituto d

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número 
de inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 06 DE SETEMBRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

e Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, no Diário Oficial do Município de Camaçari e na 
internet nos sites – www.camacari.ba.gov.br,  
www.issm.camacari. ba.gov.br e www.seprod.com.br 
a partir de 06/09/2017.
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PORTARIA Nº 672
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

“Modifica sentido de circulação de vias, 
regulamenta áreas de estacionamento, 
áreas Embarque e Desembarque do 
Transporte Público Coletivo e Individual de 
Passageiros durante a realização do Desfile 
Cívico em comemoração a Independência 
do Brasil (7 de setembro) e dá outras 
providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município 
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro 
de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, 
de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 
2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, 
de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o disposto no Art. 
24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em especial no artigo 95, 
§2º, da Lei n° 9.503/1997 que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB e a legislação de transporte vigente;

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de 
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos, 
quando da realização do “DESFILE CÍVICO EM 
COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”, a 
ser promovido pela Prefeitura Municipal de Camaçari no 
bairro Gleba 'E' e no Distrito de Parafuso no dia 7 de 
setembro de 2017.

RESOLVE:

(DA GLEBA E)

Art. 1º - Promover as seguintes alterações na 
circulação, parada e estacionamento de veículos nas 
vias utilizadas para realização do Desfile Cívico em 
comemoração a Independência do Brasil.
Art. 2º - Da Proibição do tráfego de veículos e 
estacionamento:

I  Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2017, na RUA 
DAS FLORES (trecho compreendido entre Associação 
de Moradores da Gleba E e o Caminho 55).

II -  Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso I deste artigo, em 
seu respectivo local e horário.

III - Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2017, na 
AVENIDA EIXO URBANO SUDOESTE (trecho 
compreendido entre a Rua das Aroeiras e a Rua das 
Flores.

IV - Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso III deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

V - Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2017, na 
AVENIDA LUIZ GONZAGA (trecho compreendido entre 
Rua das Flores x Rua das Aroeiras).

VI - Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso V deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

Art 3º - Opções de tráfego nos horários das 
interdições:

I - Aos veículos em geral com destino diverso ao 
evento:

a) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da Gleba 
E sentido ao Parque Verde I, deverão se deslocar pela 
Avenida Eixo Sudoeste, acessar a Rua das Flores, em 
seguida a Rua Lauro de Freitas e a Rua Olavo Bilac para 
ter acesso a Rua Juraci Magalhães, e o sentido inverso 
para os oriundos do Parque Verde I sentido à Gleba E;

b) Automóveis, Motocicletas, Motoneta e 
Ciclomotores: Oriundos da Gleba E (Avenida Eixo 
Urbano Sudoeste) sentido ao Parque Verde I, deverão se 
deslocar pela Travessa das Flores (ao lado da 
Associação de Moradores), acessar o Caminho 06, para 
ter acesso à Rua Acácia Vermelha; quem se deslocar no 
sentido inverso (Parque Verde I > Gleba E) deverá 
acessar pelo Caminho 05, seguir pela Travessa das 
Flores, Rua Tomé de Souza, para ter acesso à Avenida 
Eixo Urbano Sudoeste;

c) Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados das vias mencionados nas alíneas 'a' e 'b' deste 
parágrafo, durante o período de realização do desfile;

d) Fica instituído como sentido único de circulação os 
Caminhos 05 e 06, sendo o primeiro sentido a Travessa 
das Flores, e o segundo sentido a Rua Acácia Vermelha, 
conforme sinalização a ser afixada pela STT no local, 
durante o período de realização do desfile;

Art. 4º - Regulamentar áreas especiais para 
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

I- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
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SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão realizar o 
desembarque dos passageiros na interseção da Rua das 
Flores com Avenida Luiz Gonzaga;

II- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão estacionar 
na Travessa das Flores (proximidades da Escola Anísio 
Teixeira) e, quando saturada, utilizar a Avenida Eixo 
Urbano Sudoeste (trecho da Associação de Moradores 
até o Mercado Preço Bom);

Art. 5º - Do funcionamento do Transporte Público 
Coletivo:

I - As linhas 'Gleba E Via Phoc' e 'Gleba E Via Phoc Oeste' 
funcionarão em caráter circular, retornando da Avenida 
Luiz Gonzaga e Rua Guarani;

II – As linhas 'Gleba E Via C', 'Parque Verde – Gleba E Via 
C', funcionarão em caráter circular, passando Rua VIII, 
interseção com a Rua Lauro de Freitas;

Art.6º Das determinações e orientações:

I - As Diretorias Técnicas de Trânsito e Transporte 
poderão adotar medidas emergenciais, voltadas a 
garantir uma melhor circulação dos veículos nas 
imediações do evento e a qualidade da prestação do 
serviço de transporte público coletivo, minimizando os 
transtornos decorrentes do evento, através de seus 
prepostos (Agentes de Trânsito e Transportes, 
Supervisores e Diretores), disciplinando e orientando o 
trânsito de veículos e pedestres, com vistas à segurança 
viária.

Art. 7º - As autoridades públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela  Coordenação 
de Eventos, que deverão estar posicionados no bloqueio 
mais próximo ao Palanque Oficial.

Art. 8º - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 
revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 9º - Os Diretores de Técnicos de Trânsito e de 
Transporte poderão, a qualquer tempo, alterar e/ou afixar 
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao 
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e 
transporte durante o evento, desde que observados as 
normas de trânsito e transporte vigentes.

Art. 10 – Fica determinantemente proibido a utilização de 
qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trio-elétrico, 
etc) utilizando-se equipamento de som em volume e 
freqüência não autorizados nas imediações da Rua das 
Flores, Avenida Eixo Urbano Sudoeste, Rua Acácia 
Vermelha, Rua Guarani, Avenida Luiz Gonzaga, Rua das 
Espatódias, Rua Acácia Amarela, Rua das Algarobas, 
Rua Acácia Jovânica, e adjacências.

Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste 
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos 

228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

(DE PARAFUSO)

Art. 11 - Interditar o trânsito de veículos e proibir o 
estacionamento na Rua Marechal Floriano Peixoto no 
trecho limitado entre a Ferrovia e a Rua da Areia (acesso 
Via Parafuso), das 13hs00min às 18hs00min,do dia 
07/09/2017.

Art. 12 - Recomendar aos prestadores de serviço de 
transporte coletivo realizar o retorno na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, proximidades da Praça Esportiva local, 
assim como, aos que utilizam a Rua da Areia, o retorno na 
junção com esta mesma via.

Art. 13 – Aplicam-se os dispostos no inciso I, artigo 6º e 
artigo 9º desta portaria.

Art. 14 - Reservar-se-á o espaço da Praça da Estação, 
em frente à sede da Associação dos Moradores do 
Distrito de Parafuso, para estacionamento de veículos de 
autoridades e convidados.

Art. 15 - Fica determinantemente proibido a utilização de 
qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trio-elétrico, 
etc) utilizando-se equipamento de som em volume e 
freqüência não autorizados nas imediações da Rua 
Marechal Floriano Peixoto, e adjacências.

Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste 
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos 
228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 16 - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 
revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE SETEMBRO DE 
2017.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor-Superintendente

HOMOLOGAÇÃO 
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 031/2017 
(Presencial) – COMPEL – OBJETO: REGISTRO DE 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
06 de Setembro de 2017 - Ano XV

Nº 766 07 de 34- Pagina. 

C
M

P COORDENADORIA DE 
MATERIAIS E PATRIMÔNIO 



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
06 de Setembro de 2017 - Ano XV
Nº 766 - Pagina. 08 de 34

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PIRÂMIDE 
ALIMENTAR, PARA ATENDER A ACADEMIA DA SAÚDE 
E NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 
PROMITENTE FORNECEDOR: FG DISTRIBUIDORA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. Lote 01: VALOR 
GLOBAL: R$ 18.160,00 (dezoito mil cento e sessenta 
reais) . DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017. 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0076/2017. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2017 – COMPEL – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PIRÂMIDE ALIMENTAR, PARA ATENDER A 
ACADEMIA DA SAÚDE E NASF DA SECRETARIA DE 
S A Ú D E  D O  M U N I C I P I O .  P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME. LOTE 01 (PIRAMIDE 
ALIMENTAR): QUANTIDADE: 10; PREÇO UNITÁRIO: 
R$ 1.816,00 (um mil oitocentos e dezesseis reais). 
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2017. 
REGINALDO PAIVA DE BARROS - SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

 

CONTRATO Nº 0117/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa LISBOA 
CONSTRUÇÕES, ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO 
LTDA - EPP.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e LISBOA CONSTRUÇÕES, 
ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP, com 
sede à Rua Ademilson M. Rodrigues, 29, 1º Andar, Sala 
02, Centro, CEP: 42.700-000 Lauro de Freitas – BA, 
lisboa.entretenimentos@hotmail.com, (71) 3388-4981, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 12.342.574/0001-27, 
representada neste ato por JOSÉ BERNANDES DE 
LISBOA JUNIOR, empresário, brasileiro, casado, 

oportador da carteira de identidade n.  03245645-03 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
006.875.947-90 residente e domiciliado na Rua Frei 
Henrique de Coimbra, 14, Pituaçu, Salvador – BA, 
doravante denominada CONTRATADA,cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00261.11.07.611.2017 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 cláusulas que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N° 020/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 12/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0060/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada Locação de 
Grupo de Geradores, para atender a demanda dos 
eventos realizada pela Prefeitura Municipal 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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 16.960,00 (Dezesseis mil, 
novecentos e sessenta reais), fixo e irreajustável, 
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
t ransporte CIF/Camaçar i ,  seguros,  t r ibutos,  
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos 
de qualquer natureza. 

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO



§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado 
deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de 
Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei 
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do serviço, 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 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

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) serviços(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 serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço 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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO
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Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados 
nas Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

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 executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em vigor 
e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços.

§ 2º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final da execução do serviço.

§ 3º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado.

§ 4º 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. 

§ 5º  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.

§ 6º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os serviços 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.

§ 7º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
serviços 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. 

§ 8º Os serviços deverão ser executados 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 do serviço 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 sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6ºNa 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.

§ 7ºO 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.
§ 8ºA revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial.

§ 9ºÉ 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 
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desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

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

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

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

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

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do 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 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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do serviço, 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 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, 
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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

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.

Camaçari, 01 de setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
                  JOSÉ BERNANDES DE LISBOA JUNIOR

LISBOA CONSTRUÇÕES, ENTRETENIMENTOS E 
LOCAÇÃO LTDA - EPP

CONTRATADA

CONTRATO Nº 0118/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa LISBOA 
CONSTRUÇÕES, ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO 
LTDA - EPP.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e LISBOA CONSTRUÇÕES, 
ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP, com 
sede à Rua Ademilson M. Rodrigues, 29, 1º Andar, Sala 
02, Centro, CEP: 42.700-000 Lauro de Freitas – BA, 
lisboa.entretenimentos@hotmail.com, (71) 3388-4981, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 12.342.574/0001-27, 
representada neste ato por JOSÉ BERNANDES DE 
LISBOA JUNIOR, empresário, brasileiro, casado, 

oportador da carteira de identidade n.  03245645-03 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
006.875.947-90 residente e domiciliado na Rua Frei 
Henrique de Coimbra, 14, Pituaçu, Salvador – BA, 
doravante denominada CONTRATADA,cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00260.11.07.611.2017 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 cláusulas que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N° 015/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 08/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0056/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Locação de 
Estrutura Tubular a serem utilizados nos eventos 
realizados pela Administração Municipal 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 
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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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$  188.823,50 ( Cento e 
oitenta e oito mil, oitocentos e vinte três reais e 
cinqüenta centavos)  fixo e irreajustável, inclusos todos 
os custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza 
(conforme planilha em anexo). 

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado 
deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de 
Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei 
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do serviço, 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 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

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) serviços(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 serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço 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
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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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados 
nas Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

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 executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em vigor 
e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços.

§ 2º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final da execução do serviço.

§ 3º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado. 

§ 4º 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.

§ 5º  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.

§ 6º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os serviços 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.

§ 7º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
serviços 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. 

§ 8º Os serviços deverão ser executados 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.

§ 3ºA 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 do serviço 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 sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6ºNa 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 
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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.

§ 7ºO 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.
§ 8ºA revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial.

§ 9ºÉ 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 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

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

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do 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 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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do serviço, 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, 
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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.

§ 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 Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Camaçari, 01 de setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
                  JOSÉ BERNANDES DE LISBOA JUNIOR

LISBOA CONSTRUÇÕES, ENTRETENIMENTOS E 
LOCAÇÃO LTDA - EPP

CONTRATADA

CONTRATO Nº 0119/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa DRM 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
C O N T R ATA N T E ,  e  D R M  C O M É R C I O  D E  
EQUIPAMENTOS LTDA - ME, com sede à Av. Antônio 
Carlos Magalhães, N.º 2501, Edifício Profissional Center, 
Salas 914 a 917, Pituba, Salvador – BA, CEP: 41.840-
000, drm@drmbahia.com.br, (71) 3359-4111, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 42.021.022/0001-88, representada 
neste ato por DELCKER BORBA DE MELO, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de 
identidade nº 03.578.703-10 SSP/BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 240.795.965-53, 
residente e domiciliado na Rua Rodrigues Dórea, N.º 
575/1004 , Armação, Salvador – BA, CEP: 41.750-060, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
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foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00244.11.07.611.2017 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 cláusulas que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N° 019/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 12/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0061/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de Locação de  Rádio Comunicadores, a serem 
utilizados durante os eventos realizados pela 
Administração Municipal 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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$2.984,10 (DOIS MIL, 
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ 
CENTAVOS), fixo e irreajustável, inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza. 

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto 
contratado deverá ser apresentado pela CONTRATADA, 
através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos 
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do serviço, 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 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

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) serviços(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 serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço isento de qualquer problema de 
fabricação, com a garantia de que compreenderão a 
substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive 
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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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados 
nas Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

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 executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em vigor 
e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços. 

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

§ 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 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. 

§ 6º 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.

§ 7º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os serviços 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.

§ 8º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
serviços 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. 

§ 9º Os serviços deverão ser executados 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.
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§ 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.

§ 3ºA 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 do serviço 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 sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6ºNa 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.

§ 7ºO 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.
§ 8ºA revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial.

§ 9ºÉ 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 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 

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

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

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

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

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

III.Suspensão nos prazos abaixo definidos:
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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 serviço, 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 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.

§ 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 Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
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privilegiado que seja.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
            DELCKER BORBA DE MELO DRM 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.
CONTRATADA

CONTRATO Nº 0120/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa B.F. 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – ME.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva, 
brasileiro, casado, portador do RG n.º 0423173804 SSP-
BA, inscrito no CPF sob n.º 598.837.315-15, doravante 
denominado CONTRATANTE, e B.F. SERVIÇOS 
AMBIENTAIS LTDA – ME, com sede na Rua Caripé S/N 
Granjas Rurais, Bairro: Presidente Vargas, Salvador – 
Bahia, CEP: 41.230-075,  E-mail: comercial@ 
bfservicosambientais.com.br, Tel: (71) 3239-3501, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 34.425.389.0001/39 
representada neste ato por Osvaldo Barroso Bastos 
Filho, empresário, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade nº 02105640-40 SSP/BA, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 239.434.245-
53, residente e domiciliado na Alameda da Graviola, nº 
119, Edifício Joan Miro, aptº 1.102, Caminho das Árvores, 
Salvador – BA, CEP: 41.820-475, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do Processo Administrativo n.º  
00260.11.07.611.2017 e que se regerá pelo disposto na 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002,  pelo 
Decreto Municipal n.º 4.071/05 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) Edital de PREGÃO N° 015/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 08/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0057/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 

sanitários químicos portáteis a serem utilizados nos 
eventos realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari, futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal, 
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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$27.341,00 (vinte e sete mil, 
trezentos e quarenta e um reais), fixo e irreajustável, 
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
t ransporte CIF/Camaçar i ,  seguros,  t r ibutos,  
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos 
de qualquer natureza (conforme planilha em anexo).
C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado 
deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de 
Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei 
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do serviço, 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 
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A vigência deste Contrato será de 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

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) serviços(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 serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço 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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados 
nas Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

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 executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em vigor 
e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços. 

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

§ 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 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. 
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§ 6º 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.

§ 7º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os serviços 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.

§ 8º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
serviços 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. 

§ 9º Os serviços deverão ser executados 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.

§ 3ºA 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 do serviço 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 sequencial, para 

instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6ºNa 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.

§ 7ºO 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.

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

§ 9ºÉ 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 
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; 
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b) fraudar a execução do instrumento contratual;

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do 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 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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do serviço, 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 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.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
06 de Setembro de 2017 - Ano XV
Nº 766 - Pagina. 24 de 34



§ 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 Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
            OSVALDO BARROSO BASTOS FILHO
          B.F. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – ME

CONTRATADA

CONTRATO Nº 0121/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa GRUPO 
MULTI EVENTOS LTDA - EPP.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - 
EPP com sede na Avenida Rio Bandeira, n.º 212 – 
Gravatá, Camaçari – Bahia, CEP n.º 42.807-171, e-mail: 
diretoria.elder@gmulti.com.br, telefone: 3621-
8282/3622-6197, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob 
o n° 05.276.405/0001-70, representada neste ato por 
ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES, 

empresário, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
oidentidade n  381782816 – SSP/BA inscrito no Cadastro 

de Pessoas Físicas sob o n° 543.519.015-00, doravante 
denominada CONTRATADA,cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00243.11.07.611.2017 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 cláusulas que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N° 014/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 09/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0063/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação 
a serem utilizados durante os eventos realizados pela 
Administração Municipal 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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 35.060,00 (Trinta e cinco mil 
e sessenta 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. 
(conforme planilha em anexo).

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
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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 serviço, 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 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

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) serviços(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 serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço 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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados 
nas Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS
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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 executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em vigor 
e com marca diferente da constante na Ata de Registro de 
Preços. 

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

§ 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 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. 

§ 6º 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. 

§ 7º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os serviços 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.

§ 8º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
serviços 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. 

§ 9º Os serviços deverão ser executados 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.

§ 3ºA 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 do serviço 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 sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6ºNa 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.

§ 7ºO 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.
§ 8ºA revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial.

§ 9ºÉ 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 
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responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência das garantias previstas na Legislação;

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

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

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

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do 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 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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato; 

b) paralisar o fornecimento do serviço, 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 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 
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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

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.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
            ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES
                 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - EPP
                                                                   
CONTRATADA

CONTRATO Nº 0122/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa GRUPO 
MULTI EVENTOS LTDA - EPP.

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

oDrummond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - 
EPP com sede na Avenida Rio Bandeira, n.º 212 – 
Gravatá, Camaçari – Bahia, CEP n.º 42.807-171, e-mail: 
diretoria.elder@gmulti.com.br, telefone: 3621-
8282/3622-6197, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob 
o n° 05.276.405/0001-70, representada neste ato por 
ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES, 
empresário, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 

oidentidade n  381782816 – SSP/BA inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o n° 543.519.015-00, doravante 
denominada CONTRATADA,cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00243.11.07.611.2017 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 cláusulas que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N° 017/2017 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 09/06/2017.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0064/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

§ 11º O presente contrato tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para 
Contratação de empresa especializada na execução do 
Serviço de Promoção e Divulgação de Ações do Poder 
Executivo da Prefeitura Municipal de Camaçari em Carro 
de Som com Motorista, 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.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 15.078,00 (quinze mil e 
setenta e oito 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 serviços e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
ex ig í ve i s  e  dev idamen te  a tes tados  pe lo  
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 
con t ra tado  deverá  ser  apresen tado  pe la  
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 serviço, 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 90 (noventa) dias 
contados a partir da sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§1º São Obrigações da CONTRATADA:

§ 1º 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.

§ 2º Entregar o(s) serviços(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.

§ 3º Manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

§ 4º Deverá garantir a qualidade do serviço objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o serviço 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.

§ 5º 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.

§ 6º 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.

§ 7º 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.

§ 8º Não utilizar este contrato, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

§2º São obrigações da CONTRATANTE:
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a) Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula 
Quarta deste Contrato.

b) 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.

1 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.

2 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 EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

Os serviços deverão ser realizados nos locais 
indicados nas Autorizações de Fornecimento de 
Materiais – AFM's.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

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.

I. Não poderão ser executados serviços fora das 
especificações, e que não obedeça a legislação em 
vigor e com marca diferente da constante na Ata de 
Registro de Preços. 

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

§ 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 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. 

§ 6º 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.

§ 7º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover 
ou substituir, totalmente às suas expensas, os 
serviços 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.

§ 8º A CONTRATANTE não se responsabilizará 
pelos serviços 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. 

§ 9º Os serviços deverão ser executados 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 
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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 do serviço 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 sequencial, 
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.
§ 8ºA 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 
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:

§ 1º recusar-se a celebrar o instrumento contratual 
ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável;

§ 2º fraudar a execução do instrumento contratual;

§ 3º for declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração pública; 

§ 4º 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 
serviço, nos prazos abaixo definidos: 

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

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

§ 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 Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017.

____________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

____________________________________________
     ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES          

GRUPO MULTI EVENTOS LTDA - EPP                                                                   
CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
138/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: RECONART 
CONSTRUTORA LTDA. ALTERAÇÃO DA 
METAFÍSICA: Alterar a planilha orçamentária 
integrante do contrato nº. 138/2016. DO PREÇO: 
Fica também alterada a Cláusula Terceira do 
Contrato acima descrito, de modo que o valor global 
do contrato que era ordem de R$ 13.755,389,75 
(treze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco 
centavos), passará a ser na ordem de R$ 
13.756,575,81  (treze milhões, setecentos e 
cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais e oitenta e um centavos). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original.  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento;  DA 
ASSINATURA: 30/06/2017. ANTÔNIO ELINALDO 

ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 2016/2013. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: CARLA CAVALCANTE SANTOS 
- ME. DO OBJETO: Alterar a cláusula quinta do 
Instrumento original. DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que. a partir de 
03 de setembro de 2017, passará a viger até 03 de 
setembro de 2018. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor em R$ 120.652,80 (cento e 
vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta centavos), sendo o valor mensal de R$ 
10.054,40 (dez mil, cinquenta e quatro reais e 
quarenta centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo co contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do projeto Atividade 4119, Elemento de 
Despesa 3390.39, Fonte 9114025 e 6102020.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento;  DA 
ASSINATURA: 25/08/2017. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

EXTRATO DA LIMPEC

ERRATA TERMO DE DISPENSA Nº. 010/2017; 
CONTRATADA: PUBLICAR ASSESSORIA E 
PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA-ME. OBJETO: 
Contratação de serviços de publicação em Jornal de 
Grande Circulação. VALOR GLOBAL: R$ R$ 
6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais). 
Fundamentada no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 01/08/2017. 
JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA- 
DIRETORA PRESIDENTE.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
06 de Setembro de 2017 - Ano XV
Nº 766 - Pagina. 34 de 34

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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