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  Lei n. 4.113 de 13 de julho de 2021 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DAS CARREIRAS 
DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO DO 
CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO, E INSTITUI 
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 
REMUNERAÇÃO – PCCR DA CARREIRA DE 
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO, ALTERA LEI 2.926/2001 E OUTRAS 
LEIS QUE COM ESTA CONFLITEM, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

  

O Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

   

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Art. 1º Ficam criadas no município de Ilhéus, no âmbito do Poder Executivo, as 
carreiras de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e de Atividade de Trânsito dentro 
do cargo de Agente de trânsito, atendendo aos mandamentos da Constituição 
Federal de 1988, dispostos no Art. 144, § 10, Inciso II, integrando a Segurança 
Pública, nacional, responsável pela segurança viária, exercida para a preservação da 
ordem pública, do meio ambiente e da incolumidade das pessoas, bem como, do seu 
patrimônio nas vias públicas, a fim de assegurar ao cidadão o direito à mobilidade 
urbana eficiente e segura.  

  

§ 1º As atribuições são regidas pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, 
pela Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, por esta lei e demais legislações específicas federais e estaduais.  

 

§ 2º A implantação das Carreiras de Policiamento e Fiscalização e de Atividade de 
Trânsito dentro do cargo de Agente de Trânsito, bem como, a forma de ingresso nas 
mesmas, far-se-ão nos termos definidos nesta lei.  

  

§ 3º A implantação da Carreira de Policiamento e Fiscalização, garantirá a promoção, 
nas formas estabelecidas nesta lei, dos agentes de trânsito que já estão em exercício 
no cargo, na função de policiamento e fiscalização, na área operacional, até a data de 
sanção desta lei, considerando a retroatividade para efeitos de progressão.  
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§ 4º O ingresso na carreira tratada nesta lei, se dará através de aprovações: em 
concurso público de provas ou de provas e títulos com exigência de formação 
superior em curso autorizado pelo MEC, inspeção médica e em testes de aptidão 
física, psicológica e toxicológico, além de atender aos demais critérios estabelecidos 
no Art. 8º da Lei Nº 3.760, de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre o Estatuto dos 
servidores do Município de Ilhéus. Outrossim, para a carreira de Policiamento e 
Fiscalização, no momento da investidura no cargo, que ocorrerá com a posse, o 
candidato aprovado deverá ter idade entre 18 e 35 anos, bem como, está habilitado 
para conduzir veículos, no mínimo nas categorias A e D   

  

§ 5º A Carreira de Atividades de Trânsito, criada no artigo 1º desta lei, terá seu plano 
de cargos, carreira e remuneração, criado, organizados e disciplinados em lei 
específica própria posterior.  

  

I – O exercício das atribuições do cargo de agente de trânsito, para a carreira de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, iniciará, obrigatoriamente, com a 
participação no curso de formação de agente de trânsito, na forma estabelecida no 
anexo I da portaria Denatran Nº 94 de 31 de maio de 2017, período no qual, o 
servidor permanecerá em formação;  

 

II – A autoridade de trânsito deverá credenciar os agentes de trânsito, da carreira 
de Policiamento e Fiscalização, após a formação tratada no inciso anterior, 
designando de forma ampla, mediante ato formal e publicação em diário oficial, 
condigno os dispostos no Art. 280, § 4º do CTB;  

  

III – O Agente de trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização, participará, 
obrigatoriamente, do curso de atualização, a cada 3 (três) anos, na forma 
estabelecida no anexo II da Portaria Nº 94, de 31 de maio de 2017;  

  

IV – Competem ao órgão executivo de trânsito municipal, as efetivações dos 
cursos de formação e atualização, consignados neste § 5º, incisos I e III, do mesmo 
modo que os demais treinamentos, capacitações e formações de caráter técnico, 
administrativo e operacional, indispensáveis ao desempenho das atribuições do cargo 
de Agente de Trânsito das carreiras de Policiamento e Fiscalização, por meios 
próprios e ou de terceiros.  

  

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURAÇÃO DO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO NAS CARREIRAS 
DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO. 

  

Art. 2º A carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, da qual trata esta lei, é 
composta do cargo de agente de trânsito.  
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§1. O agente de trânsito, consignado no Art. 2º, desenvolverá suas atribuições 
exclusivamente, junto ao órgão executivo de trânsito municipal, na área de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito.  

 

§ 2. Os agentes de trânsito da carreira de Atividades de Trânsito de que trata o artigo 
1º desta lei, compreende:  

 

I - Analista em Atividades de Trânsito, com ingresso com qualquer curso de 
nível superior e atuação principal na organização da administração, atividades 
técnicas com formação em Agrimensura, Eletrônica, Informática ou Contabilidade, 
atendimento ao público e os trâmites internos de todos os documentos do órgão ou 
entidade executivo de trânsito.  

 

II – Especialistas em Atividades de Trânsito, com graduação superior completa 
stricto sensu nas seguintes áreas: Pedagogia, Engenharia Civil ou de Trânsito, 
Economia, Recursos Humanos, Psicologia, Direito, Segurança do Trabalho, 
Assistência Social, Ciências da Computação, Arquitetura, Nutrição e Educação 
Física, além de pós-graduação na área de trânsito.  

 

III - O servidor, da carreira de Atividades de Trânsito, consignado no Art. 2º, § 2, 
incisos I e II, desenvolverão suas atribuições exclusivamente, junto ao órgão 
executivo de trânsito municipal, nas seguintes áreas de atuação:  

a. Educação  

b. Engenharia de Trânsito  

c. Estatística  

d. Administrativo  

e. Transportes e Mobilidade Urbana  

§3. As áreas de atuação terão efetivo de pessoal e atribuições exclusivas, que serão 
regulamentadas através de legislação específica, a qual disciplinará as 
peculiaridades das funções exercidas de cada carreira, bem como a forma de 
ingresso mediante concurso público de provas e títulos, conforme artigo 37 da CF/88;  

 

§4. Ficam asseguradas, aos agentes de trânsito da área de Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito, as progressões na carreira, disposta nos Incisos I, II, III, IV 
do artigo 16, de forma imediata, após a sanção desta lei, conforme anexo I, parte 
integrante desta lei.  

  

 

 



Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 

Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 4 

CAPÍTULO III 

DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

SEÇÃO I 

Das atribuições 

 

Art. 3º. São atribuições do Agente de Trânsito de 1ª Classe da carreira de 
Policiamento e Fiscalização, o que preceitua o Art. 144, §10, Inciso II da Constituição 
Federal e amparada na Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB:  

 

I – Exercer as competências municipais, incluindo as concorrentes dos órgãos 
estaduais de trânsito e rodoviários, conforme a Resolução CONTRAN nº 371 de 10 
de dezembro de 2010, a qual aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito 
volume I – MBFT;  

 

II – Exercer as competências dos Órgãos e entidades executivos Estaduais de 
trânsito e rodoviários, quando e conforme convênio firmado, como agente da 
autoridade conveniada, condigno Resolução CONTRAN nº. 561 de 15 de outubro de 
2015, a qual aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito volume II – 
MBFT;  

  

III – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de transito, no âmbito de suas 
atribuições;  

  

IV – Operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, bem com, promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;  

  

V – Implantar, manter e operar o sistema de sinalização provisória de uso temporário;  

  

VI – Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas 
causas, gestão de velocidade e tráfego, segurança de pedestres e condutores de 
veículos não motorizados, dentre outras necessárias às atividades da função;  

  

VII – Exercer o patrulhamento e o policiamento ostensivo de trânsito;  

  

VIII – Executar a fiscalização de trânsito, em vias terrestres, edificações de uso 
público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis, por infração de circulação, estacionamento e parada, 
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prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de 
trânsito;  

  

IX – Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a 
infrações por excesso de peso, dimensões e lotações de veículos;  

  

X– Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do CTB, emitindo certidão 
de embargo, quando couber;  

 

XI – Fiscalizar, escoltar e adotar medidas de segurança relativas ao transporte de 
carga superdimensionado, indivisível ou perigoso e de remoção de veículos;  

  

XII – Participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN e DENATRAN, observância à 
obrigatoriedade disposta na Portaria Denatran nº 94 de 31 de maio de 2017;  

  

XIII – Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
transgressões às normas de trânsito previstas no CTB e legislações específicas, aos 
pedestres, veículos de propulsão humana e de tração animal;  

XIV – Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado;  

  

XV - Fiscalizar e vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar;  

  

XVI – Realizar visitas técnicas, diligências, vistorias, anotações, observações de 
campo, coletar dados para a confecção de relatórios que forneçam subsídios 
relevantes ao planejamento e execução de intervenções que promovam a segurança 
viária;  

  

XVII – Promover a mobilidade urbana de forma eficiente, orientando os usuários 
das vias públicas a adotarem comportamentos seguros, utilizando para esse fim os 
dispositivos ou sinalizações, gestos e sons regulamentares;  

  

XVIII – Realizar procedimentos adequados para a execução de operações, 
bloqueios, canalizações, desvios, intervenções nos equipamentos de controle 
semafóricos, metrológicos, não metrológicos e outros definidos em legislação e/ou 
normas específicas, quando necessário;  
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XIX – Remover quaisquer materiais ou publicidade, utilizados ou depositados na 
via pública sem prévia autorização da autoridade competente, que configurem risco 
e/ou infração de trânsito, autuando os responsáveis e aplicando as medidas 
administrativas prevista em lei;  

  

XX - Regular o tráfego de veículos e auxiliar nas travessias dos pedestres nos 
locais de grande demanda, sinalizados ou não, quando houver necessidade ou 
determinação do órgão, a fim de assegurar o trânsito em condições seguras;  

  

XXI – Realizar, auxiliar ou acompanhar a implantação de projetos de alterações no 
trânsito e de esquemas operacionais de tráfego, em decorrência de ações 
programadas ou emergenciais;  

  

XXII – Fiscalizar, vistoriar, emitir relatório, certidões de embargo e/ou parecer, 
autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis concernentes aos 
concessionários dos serviços de transportes públicos de passageiros, individuais e/ou 
coletivos, e, de mercadorias, com observância às legislações específicas de cada 
modalidade;  

  

XXIII – Atender as ocorrências referentes aos acidentes de trânsito, com ou sem 
vítima, no âmbito da circunscrição municipal, bem como, nas circunscrições estadual 
e federal, quando e conforme convênio firmado;  

  

XXIV – Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
cometimento de infração de trânsito nas áreas portuárias, quando e conforme 
convênio firmado, na forma disciplinada pelo artigo 7° do CTB;  

  

XXV – Propor e/ou participar das reuniões ordinárias mensais ou extraordinárias, 
manifestando críticas construtivas e/ou sugestões de melhorias para os 
procedimentos e/ou operações desenvolvidas em sua área de atuação, justificando 
tecnicamente sempre que possível;  

  

XXVI - Participar de curso de atualização, a cada 3 (três anos), na forma 
estabelecida no anexo II da  

Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017;  

  

XXVII - Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais de trânsito ou prestá-lo 
direta e imediatamente quando deparar-se com elas;  
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XXVIII - Encaminhar o infrator à autoridade policial competente, diante de flagrante 
delito, preservando, quando possível, o local do crime, quando de acontecimento de 
crimes de trânsito;  

 - Contribuir no estudo de impacto na segurança viária local, conforme plano diretor 
municipal e plano de mobilidade urbana, por ocasião da construção de 
empreendimentos de grande porte;  

  

XXIX - Desenvolver ações de prevenção primária à violência no trânsito, 
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos municipais, de outros municípios 
ou das esferas estadual e federal;  

  

XXX - Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e 
dignitários;  

  

XXXI - Atuar, mediante ações preventivas, na segurança escolar, zelando pelo 
entorno e participando de ações educativas com os corpos discente e docente das 
unidades de ensino no município, de forma a colaborar com a implantação da cultura 
de paz no trânsito e na comunidade local.  

  

XXXII - Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda;   

 

XXXIII - Prestar socorro às pessoas acidentadas diretamente e ou providenciar 
socorro;  

  

XXXIV – Executar a fiscalização do trânsito em geral e de veículos que fazem o 
transporte escolar, rural e urbano, mototáxi, moto – frete, moto-vigia, transporte 
coletivo de passageiros, táxi, transporte de pessoas por aplicativo, transporte 
marítimo, ciclomotores, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por 
infrações de circulação, estacionamento e parada, consoante legislação competente;  

  

XXXV - Fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares e da programação 
operacional estabelecidas para o sistema de transporte público, aplicar medidas 
administrativas e/ou autuar por irregularidades ocorridas;  

  

XXXVI - Fiscalizar e promover a retirada de qualquer elemento que prejudique a 
visibilidade ou que possa gerar transtornos à sinalização viária, ou que venha obstruir 
ou interromper a livre circulação ou comprometer a segurança do trânsito;  
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XXXVII - Providenciar a sinalização de emergência e/ou medidas de reorientação do 
trânsito em casos de acidentes, alagamentos e modificações temporárias da 
circulação;  

  

XXXVIII - Fiscalizar e manter o controle operacional dos pontos regulamentares 
de táxi, mototáxi e transporte coletivo;  

  

XL- Auxiliar através de apoio operacional/fiscalização na realização de eventos em 
vias públicas por parte da comunidade, órgãos públicos e outros, mediante solicitação 
e autorização prévia da Prefeitura Municipal de Ilhéus e demais órgãos competentes;  

  

XLI - Trabalhar em conjunto com o Departamento de Educação para o Trânsito, na 
realização de palestras e atividades educativas objetivando instruir, repreender e/ou 
educar condutores, pedestres ou agentes de trânsito que tenham ou não cometido 
infrações de trânsito.  

  

Parágrafo único. O Agente de Trânsito de 1ª Classe da carreira de Policiamento e 
Fiscalização, hierarquicamente, terá por superior imediato o Agente de Trânsito 2ª 
Classe e, estará, consequentemente, subordinado também ao Agente de Trânsito 3ª 
Classe e Agente de 4ª Classe e, será graduado na forma do anexo I.  

  

Art. 4. São atribuições do Agente de Trânsito 2ª Classe:  

  

I – Cumprir e fazer cumprir as prerrogativas legais dispostas no Art. 3º, e seus 
incisos;  

  

II – Participar do planejamento e, coordenar as atividades operacionais e/ou 
administrativas, ordinárias, extraordinárias e emergenciais na área de atuação, a qual 
for designado;  

 

III – Direcionar os trabalhos das equipes em suas rotinas diárias, auxiliando o 
processo da tomada de decisões quanto aos procedimentos adequados para cada 
particularidade referente à segurança viária;  

  

IV – Registrar sistemática e diariamente, através de relatórios, as ocorrências na 
área para a qual for designado;  

  

V – Implantar e coordenar os procedimentos para a melhor eficácia da sua área 
de atuação, outrossim, distribuir e recolher os materiais utilizados durante o seu turno 
de serviço, além de responsabilizar-se pela sua guarda, higiene e conservação;  



Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 

Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 9 

 – Inspecionar e orientar as atividades exercidas pelos Agentes de Trânsito;  

  

VI – Confeccionar as escalas de serviços ordinárias e extraordinárias, 
observando-se os princípios das legislações em vigor, com sua devida isonomia de 
tratamento;  

  

VII – Analisar e planejar a execução dos dispostos nas ordens de serviços, 
dimensionando e determinando: o emprego do efetivo com intervalo para descanso, 
viaturas, dispositivos de sinalização de uso temporário, base móvel ou improvisada 
para repouso, abrigo, alimentação, hidratação e excreção;  

  

VIII – Definir as rotas e posicionamento das viaturas, pontos de demonstração e 
distribuição do efetivo;  

  

IX – Engendrar e executar o plano de manutenção das viaturas, instrumentos de 
aferição, dispositivos de sinalização de uso temporário e talonários;  

  

X – Elaborar e efetuar a Análise preliminar de riscos – APR, ora criada, a qual 
precederá obrigatoriamente quaisquer serviços externos, adotando medidas de 
prevenção e/ou controle, objetivando salvaguardar a integridade física e psicológica 
dos agentes de trânsito e demais usuários das vias públicas;  

  

XI – Avaliar, diariamente e/ou periodicamente, a conduta profissional dos agentes 
de trânsito, bem como, a eficácia dos procedimentos e das operações realizadas, 
conforme o Sistema de avaliação interna – SAI, ora criado;  

  

XII – Convocar, presidir ou participar das reuniões ordinárias mensais ou 
extraordinárias, manifestando críticas construtivas e sugestões de melhorias para os 
procedimentos e/ou operações desenvolvidas em sua área de atuação, justificando 
tecnicamente sempre que possível;  

  

XIII – Promover simulados, sempre que possível, a fim de desenvolver 
procedimentos eficazes para o gerenciamento de situações críticas de trânsito;  

  

XIV – Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do CTB, autuando e 
embargando quando necessário;  

  

XV – Solicitar, por escrito, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações complementares relativas à sua área de atuação, 
objetivando a resolução de problemas ou dúvidas observadas;  
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 – Responder as solicitações internas e/ou externas, no âmbito das respectivas 
competências, por escrito, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, 
informando quando tal evento ocorrerá;  

  

XVI - Participar de curso de atualização, a cada 3 (três anos), na forma 
estabelecida no anexo II da Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017.  

  

Parágrafo único. O Agente de Trânsito 2ª Classe terá por superior imediato o Agente 
de Trânsito 3ª Classe, atuará junto, porém, subordinado ao Chefe da área de atuação 
correspondente, elencado na Lei municipal nº 4000, de 30 de novembro de 2018 e, 
no momento da graduação deverá no mínimo reunir: dez anos de investidura no 
cargo, estar no nível I, referência F, além de ter concluído, com aproveitamento 
mínimo de 70%, o curso de formação de Agente de Trânsito 2ª Classe, ora criado e 
demais propostos relativos à sua área de atuação.  

  

Art. 5 – São atribuições do Agente de Trânsito 3ª Classe:  

  

I - Cumprir e fazer cumprir as prerrogativas legais dispostas nos Artigos 3º e 4º, 
e seus respectivos incisos;  

  

II – Supervisionar e orientar os Agentes de Trânsito de 2ª Classe e equipes de 
Agentes de Trânsito de 1ª Classe em sua área de atuação;  

  

III – Supervisionar a implantação de programas e projetos relacionados a sua 
área de atuação, visando eficiência e uniformidade na execução dos procedimentos;  

  

IV – Elaborar, organizar, complementar e alterar os Manuais de Procedimentos 
Operacionais Padronizados – POP e os Manuais de Procedimentos Administrativos 
Padronizados – PAP, ora criados, objetivando o aperfeiçoamento técnico, segurança 
e eficiência nas operações e procedimentos administrativos realizados em sua área 
de atuação;  

  

V – Elaborar, organizar, complementar e alterar, em conjunto com os órgãos 
competentes, considerando as diretrizes estabelecidas pelo Contran, Denatran e o 
respectivo Cetran, a implantação do Plano de Instrução permanente – PIP, ora 
criado, relacionado à sua área de atuação;  

  

VI - Coletar os dados registrados pelo agente de trânsito de 4ª classe e equipes 
de agentes de trânsito de 1ª classe, proceder a sua análise e processamento para 
subsidiar as tomadas de decisões onde se fizerem necessárias;  
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 – Organizar a estatística de trânsito na sua área de atuação, em âmbito municipal, 
definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos, visando direcionar as 
operações específicas, combater as problemáticas observadas, além de divulgar os 
resultados anualmente;  

  

VII – Estabelecer o padrão de coleta de informações sobre ocorrências e 
acidentes de trânsito e as estatísticas;  

  

VIII - Providenciar a elaboração de estudos técnicos relacionados a trânsito, 
quanto a problemas específicos em sua área de atuação, objetivando a proposição 
de intervenções resolutivas que assegurem a segurança viária;  

  

IX – Estudar os casos omissos nas legislações pertinentes a sua área de 
atuação, e submetê-los, com proposta de solução, ao setor e/ou entidade 
competente;  

  

X – Responder as solicitações internas e/ou externas, no âmbito das respectivas 
competências, por escrito, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, 
informando quando tal evento ocorrerá;  

  

XI – Desenvolver, em conjunto com o Agente de Trânsito 4ª Classe, normas 
operacionais, procedimentos administrativos e tecnologias que facilitem a Segurança 
viária;  

  

XII – Elaborar, organizar, complementar e alterar o Sistema de avaliação interna – 
SAI, visando definir critérios isonômicos, sistema de pontuação, uniformidade, 
parâmetros meritórios e demais aspectos fundamentais às avaliações de pessoal e 
de eficácia das operações;  

  

XIII – Aparelhar e expedir as ordens de serviço, com antecedência legal e 
adequada à execução;  

  

XIV - Avaliar, diariamente e/ou periodicamente, a conduta profissional dos Agentes 
de Trânsito 2ª Classe, bem como, a eficácia dos procedimentos e das operações 
realizadas, condigno o Sistema de avaliação interna - SAI;  

  

XV – Convocar, presidir ou participar das reuniões ordinárias mensais ou 
extraordinárias, manifestando críticas construtivas ou sugestões de melhorias para os 
procedimentos e/ou operações desenvolvidas em sua área de atuação, justificando 
tecnicamente sempre que possível;  



Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 

Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 12 

 – Estimular e acompanhar a realização de simulados, a fim de desenvolver 
procedimentos eficazes para o gerenciamento de situações críticas de trânsito;  

  

XVI – Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do CTB;  

  

XVII – Solicitar, por escrito, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações complementares relativas à sua área de atuação, 
objetivando a resolução de problemas ou dúvidas observadas;  

  

XVIII – Responder as solicitações internas e/ou externas, no âmbito das respectivas 
competências, por escrito, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, 
informando quando tal evento ocorrerá;  

  

XIX – Promover, elaborar e implantar projetos e programas de educação e 
segurança de trânsito nos estabelecimentos de ensino, em conjunto com a secretaria 
de educação municipal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;  

  

XX – Planejar, programar e coordenar o sistema de circulação – SC do município, 
bem como, apresentar propostas que contribuam, efetivamente, para melhoria do 
transporte e do tráfego terrestre;  

  

XXI – Planejar, projetar e regulamentar o trânsito de veículos, de pedestre e de 
animais, promovendo o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;  

  

XXII – Coordenar a Implantação, manutenção e operação do sistema de 
sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário;  

  

XXIII – Coordenar a Implantação, manutenção e operação do sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias públicas do município;  

  

XXIV – Realizar o planejamento em conjunto com o Agente de Trânsito 2ª Classe, 
das atividades operacionais e/ou administrativas, ordinárias, extraordinárias e 
emergenciais na área de atuação, a qual for designado;  

  

XXV - Participar de curso de atualização, a cada 3 (três anos), na forma 
estabelecida no anexo II da Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017.  
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Parágrafo único. O Agente de Trânsito 3ª Classe terá por superior imediato o Agente 
de Trânsito 4ª Classe atuará junto, porém, subordinado ao Gerente de mobilidade, 
elencado na Lei municipal nº 4000, de 30 de novembro de 2018 e, no momento da 
graduação deverá no mínimo reunir: quinze anos de investidura no cargo, estar 
Agente de Trânsito 2ª Classe, Nível II, referência F, além de ter concluído, com 
aproveitamento mínimo de 70%, o curso de formação de Agente de Trânsito 3ª 
Classe, ora criado e demais propostos relativos à sua área de atuação.  

 

Art. 6 – São atribuições do Agente de Trânsito 4ª Classe:  

  

I – Cumprir e fazer cumprir as prerrogativas legais dispostas nos Art. 3º, 4º e 5º, 
e seus respectivos incisos;  

  

II - Gerenciar os trabalhos dos Agentes de Trânsito 3ª Classe, e demais, em 
suas rotinas diárias, liderando o processo da tomada de decisão quanto aos 
procedimentos adequados a sua área de atuação;  

  

III – Articular-se com os órgãos do sistema nacional de trânsito, de transportes e 
de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, 
coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento 
e da segurança vária;  

  

IV – Prestar assessoria técnica sobre assuntos relacionados à sua área de 
atuação, ao chefe do poder executivo municipal, bem como, ao Diretor-Geral do 
órgão executivo de trânsito do município. Outrossim, representá-los em 
compromissos oficiais, quando e, conforme a solicitação;  

  

V – Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações, entre as 
áreas de atuações internas, bem como, com os órgãos e entidades pertencentes ao 
sistema nacional de trânsito, a fim de facilitar o processo decisório e promover a 
integração do sistema;  

  

VI – Emitir parecer técnico relacionado à sua área de atuação, nos processos em 
tramitação no órgão executivo de trânsito municipal;  

  

VII – Gerenciar as medidas para implantação da política nacional de trânsito e do 
programa nacional de trânsito, na circunscrição municipal;  

  

VIII – Coordenar e fiscalizar a celebração de convênios, que venham a ser 
firmados com os demais órgãos do sistema nacional de trânsito – SNT, autoridades 
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portuárias e/ou entidades concessionárias de portos, com observância aos dispostos 
nos Art. 7º e 25 do CTB;  

  

IX – Planejar, gerenciar e fiscalizar as concessões e operações de fiscalização 
dos serviços de transportes públicos de passageiros, individuais e/ou coletivos, e, de 
mercadorias, com observância às legislações específicas de cada modalidade;  

  

X – Encaminhar processos, expedientes e assinar atos administrativos, no 
âmbito de suas atribuições; 

  

XI – Acompanhar, assegurar e fiscalizar o envio, da proposta orçamentária do 
órgão executivo de trânsito, a entidade competente, para cada ano subsequente;  

  

XII – Proceder à auditoria interna, anualmente, na área de atuação para qual for 
designado;  

  

XIII – Instruir recursos de 2ª instância, ao respectivo Cetran, a fim de contraditar 
decisão da Junta administrativa de recurso de infrações – Jari, quando e, conforme a 
determinação da autoridade de trânsito;  

  

XIV – Acompanhar e fiscalizar os contratos de terceirização de serviços, assim 
como, a prestação dos mesmos em sua área de atuação, quando necessário, 
solicitar, da contratante ou da contratada informações e/ou documentações 
complementares relativas ao objeto do contrato, objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida e, se forem observadas irregularidades, reportar de imediato, 
oficialmente, aos setores e/ou órgãos competentes;  

  

XV – Reprimir e prevenir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o 
patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança viária, no 
âmbito de suas atribuições;  

  

XVI – Normatizar, em conjunto com o Agente de Trânsito 3ª Classe, os 
procedimentos administrativos e/ou operacionais, a serem executados na sua área de 
atuação;  

  

XVII – Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização 
dos agentes encarregados da execução das atividades na sua área de atuação, 
propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional 
do interesse da segurança viária e mobilidade urbana, promovendo a sua realização, 
com observância as diretrizes estabelecidas pelo Contran e Denatran;  
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 – Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;  

  

XVIII – Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do CTB;  

  

XIX – Coordenar e fiscalizar o credenciamento dos serviços de escoltas;  

  

XX – Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e 
reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;  

  

XXI – Planejar o processo do registro e licenciamento, na forma da legislação, dos 
ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, elaborando 
a autorização para a condução de veículos de propulsão humana e de tração animal;  

  

XXII - Solicitar, por escrito, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações complementares relativas à sua área de atuação, 
objetivando a resolução de problemas ou dúvidas observadas;  

  

XXIII - Responder as solicitações internas e/ou externas, no âmbito das respectivas 
competências, por escrito, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, 
informando quando tal evento ocorrerá;  

  

XXIV - Avaliar, diariamente e/ou periodicamente, a conduta profissional dos Agentes 
de Trânsito Supervisor, bem como, a eficácia dos procedimentos e das operações 
realizadas, conforme o sistema de avaliação interna – SAI;  

XXV – Elaborar, participar e promover o curso de atualização, a cada 3 (três anos), 
na forma estabelecida no anexo II da Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017.  

  

Parágrafo único. O Agente de Trânsito 4ª Classe, graduação máxima da carreira, 
nível IV, atuará junto, porém, subordinado ao Diretor geral, elencado na Lei municipal 
nº 4000, de 30 de novembro de 2018, que o avaliará para fins de progressão no 
estágio de carreira e, no momento da graduação deverá no mínimo reunir: vinte anos 
de investidura no cargo, estar Agente de Trânsito 3ª Classe, nível III, referência F, 
além de ter concluído, com aproveitamento mínimo de 70%, o curso de formação 
Agente de Trânsito 4ª Classe, ora criado e demais propostos relativos à sua área de 
atuação.  
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CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DE 
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 

  

Art. 7º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos 
Agentes de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, da 
estrutura funcional do órgão executivo de trânsito, competente pela Segurança Viária, 
em âmbito municipal, constante na presente Lei.  

  

§ 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR consiste em um conjunto 
de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional e a 
remuneração dos servidores titulares de cargos integrantes do quadro efetivo de 
Agente de Trânsito municipal, dessa forma, constituindo-se em instrumento de gestão 
do órgão.   

  

§ 2º A segurança viária, que compreende a educação, engenharia, e fiscalização de 
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, compete exclusivamente, no 
âmbito do município de Ilhéus, ao órgão ou entidade executivo municipal de trânsito, 
e seus agentes de trânsito, das carreiras de policiamento e fiscalização, estruturados 
em carreiras, na forma disposta no Art. 144, §10º, I e II da Constituição Federal de 
1988, bem como, nos dispostos nesta lei.  

  

§ 3º O Policiamento e Fiscalização de Trânsito, bem como, o trabalho administrativo, 
a engenharia de trânsito, o transporte e mobilidade urbana, além, da educação e 
estatística, integram o órgão executivo de trânsito.  

  

I – A área de atuação, da carreira de Policiamento e Fiscalização, classificadas 
no Art. 7º, § 3º terá efetivo permanente, que será dimensionado considerando as 
peculiaridades;  

 

II – O Efetivo diário disponível em campo, da área de autuação da carreira de 
Policiamento e Fiscalização, será definido, preferencialmente, com observância a 
orientação do Denatran e, a relação existente entre a frota veicular municipal, nesta 
incluída as variações flutuantes cotidianas e sazonais, e, a quantidade de agentes de 
trânsito da referida área.  

 

Art. 8º Compete aos Agentes de trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização, 
considerando o seu estágio de carreira, o cumprimento das atribuições especificadas 
no Art. 3º, 4º, 5º e 6º, desta Lei com observância dos princípios jurídicos da 
obediência hierárquica.  
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§ 1º É dever dos agentes de trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização, 
cumprir as ordens emanadas por superiores, salvo quando manifestamente ilegais. 
Outrossim, fica assegurada a exclusão de ilicitude, em possíveis processos 
administrativos, quando do descumprimento de ordem ilegal;  

 

§ 2º Nenhum Agente de trânsito poderá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita 
de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação 
concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda 
que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.  

  

Art. 9º O Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração – PCCR tem como princípios e 
diretrizes básicas:  

  

I – A Investidura no cargo de provimento efetivo, para o primeiro nível de Agente 
de trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização, estabelecendo como 
requisitos de acesso, os dispostos no Art. 1º, § 4º e, a garantia da progressão na 
carreira, por meio de promoção, direcionando quando possível, com observância a 
formação acadêmica, para área de atuação afim, através dos instrumentos previstos 
nesta Lei;  

  

II – O Estímulo e a oferta contínua, de programas de capacitação que 
contemplem os aspectos técnicos, especializados e a formação geral, necessárias 
para atender às demandas oriundas das atividades laborativas executadas pelos 
agentes de trânsito, bem como, o desenvolvimento institucional e social;  

  

III – A organização do cargo, em estágio de carreira, nas áreas de atuações 
específicas, bem como, a adoção de instrumentos de gestão de pessoal, integrados 
ao progresso do órgão e do município;  

  

IV – A avaliação diária e/ou periódica de desempenho funcional, dos 
procedimentos administrativos e operacionais, realizadas mediante critérios objetivos, 
definidos em legislação própria, com o envolvimento dos Agentes de Trânsito, além 
do acompanhamento e fiscalização da entidade sindical representante da categoria;  

  

V – A Remuneração compatível com as atribuições desenvolvidas e com o 
estabelecido no sistema da carreira, a qual poderá ser acrescida de adicionais por 
trabalho extraordinário, tempo de serviço, noturno, insalubre ou perigoso, ajuda de 
custo, diárias, salário família bem como, de gratificações, auxílios e/ou indenizações.  
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CAPÍTULO V 

DOS 

CONCEITOS 

  

 Art. 10 Para os efeitos desta Lei aplicam-se os seguintes conceitos:  

  

I - Carreira: É a trajetória ascendente do servidor dentro do cargo de 
provimento efetivo, satisfeitas as exigências temporais e de desempenho a serem 
verificadas nos termos desta Lei e em regulamento específico;  

  

II - Cargo: Unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, 
criado por Lei, provido por concurso público de provas ou de provas e títulos, e 
demais critérios, com atribuições idênticas quanto à natureza do trabalho e 
semelhantes aos graus de complexidade e responsabilidade;  

  

III - Função: Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
servidor;  

  

IV - Estágio de carreira: Posição do servidor na escala hierárquica dos níveis e 
referências, em decorrência da capacitação profissional para o exercício das 
atividades do cargo e do tempo de serviço;  

  

V - Nível: Indicativo vertical da posição do servidor público relativo ao estágio de 
carreira e ao vencimento.;  

  

VI - Referência: Indicativo horizontal da posição do servidor, referente ao 
vencimento em função do tempo de serviço.  

  

CAPÍTULO VI 

 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA 
CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 

  

Art. 11 O PCCR do quadro dos Agentes de Trânsito, da carreira de Policiamento e 
Fiscalização, resultante da aplicação desta Lei, fica estruturado em carreira, cargo, 
níveis e referências.  
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Art. 12 O PCCR do quadro dos Agentes de Trânsito, da carreira de Policiamento e 
Fiscalização, estabelece normas para:  

 

I  - Ingresso na carreira; 

II - Jornada de trabalho; 

III - Formas de desenvolvimento; 

IV        - Vencimentos e remuneração; 

V - Vantagens; 

VI - Avaliação de desempenho; 

VII - Enquadramento; 

 

CAPÍTULO VII 

DO INGRESSO NA CARREIRA 

  

Art. 13 O ingresso no cargo de provimento efetivo de agente de trânsito, dar-se-á 
mediante os dispostos no § 4º do Art. 1º, desta lei, além dos demais critérios 
estabelecidos pela Lei nº 3760, de 21 de dezembro de 2015, que instituiu o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus, além do disposto no artigo 37 e 144, 
parágrafo 10§, da Constituição Federal de 1988.  

 

§ 1º Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrever-se no 
concurso público, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência da qual são portadores, para tais pessoas serão reservadas até 5% 
(cinco por cento) do total das vagas ofertadas no concurso;  

 

§ 2º O provimento do cargo de agente de trânsito, da carreira de Policiamento e 
Fiscalização, far-se-á mediante ato da autoridade executiva municipal e, a investidura 
no mesmo ocorrerá com a posse, após a qual, participará, obrigatoriamente, do curso 
de agente de trânsito, na forma estabelecida no anexo I da portaria Denatran Nº 94 
de 31 de maio de 2017;  

 

§ 3º Após a formação do servidor, no curso tratado no parágrafo anterior, à 
autoridade de trânsito deverá nomear os Agentes de Trânsito da carreira de 
Policiamento e Fiscalização mediante decreto ou portaria numerada e publicada em 
diário oficial, para atuarem como agentes da autoridade de trânsito, condigno os 
dispostos no Art. 280, § 4º do CTB;  

 

§ 4º Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, 
do qual trata esta lei, ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, 
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durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, na forma estabelecida na Lei nº 3760 de dezembro de 2015, 
bem como, fica vedada a ascensão na carreira;  

 

§ 5º Homologada a avaliação do desempenho comprovando a aptidão e capacidade, 
findado o estágio probatório, o servidor habilitado no concurso público e empossado 
no cargo de agente de trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização, adquirirá 
estabilidade, bem como, será enquadrado considerando o tempo do estágio 
probatório e, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado, de processo administrativo disciplinar ou avaliação periódica, no qual lhe seja 
assegurada ampla defesa e o contraditório.  

  

Art. 14 O provimento do cargo, tratado nesta Lei, dar-se-á no padrão do vencimento-
base inicial, no primeiro nível da carreira e cargo de Agente de Trânsito, da carreira 
de Policiamento e Fiscalização e, na primeira referência.  

  

Art. 15 O cargo de Agente de Trânsito, da carreira de Policiamento e Fiscalização é 
composto por 4 (quatro) níveis.  

 

I - Compete a secretaria municipal de gestão e tecnologia ou equivalente, em 
conjunto com órgão executivo de trânsito municipal, definir as diretrizes da 
capacitação profissional e integração do servidor nomeado, dando-lhe conhecimento 
do ambiente de trabalho, dos direitos, deveres e formas de desenvolvimento 
funcional.  

  

Parágrafo Único. As formações e as atualizações dos agentes de trânsito, de caráter 
técnico, administrativo e operacional, indispensáveis ao exercício da função, 
competem ao órgão executivo de trânsito municipal.  

  

Art. 16- A carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, da qual trata esta Lei, 
é composta do cargo de agente de trânsito, estruturada hierarquicamente na forma 
do anexo I desta lei, passa a ser configurada na seguinte conformidade: 

                                                

I- Agente de Trânsito - 1ª Classe; 

II- Agente de Trânsito – 2ª Classe; 

III- Agente de Trânsito – 3ª Classe; 

IV- Agente de Trânsito – 4ª Classe; 
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Parágrafo único – A partir da vigência desta lei, os vencimentos base dos servidores 
públicos efetivos que compõem a Carreira de Agente de Trânsito Municipal são os 
constantes do Anexo I desta lei.  

  

Art. 17 – Os ocupantes dos cargos públicos efetivos de Agente de Trânsito Municipal 
progredirão em sua carreira desde que aprovados em processo de avaliação de 
desempenho destinado à promoção para a classe de hierarquia imediatamente 
superior, respeitada, em qualquer hipótese, o cumprimento dos tempos de serviço 
mínimos no nível e referência precedente.  

  

§1º – O processo de avaliação de desempenho a que se refere o caput deste artigo 
compreende as etapas contidas nos artigos 42 e seguintes, nas quais deverão ser 
aprovados os candidatos para serem promovidos às classes hierárquicas.  

  

§2º – Os processos de avaliação de desempenho de que trata esta Lei, serão 
conduzidos por Comissões designadas por ato do Chefe do Órgão Executivo de 
Trânsito, e que devem conter pelo menos um integrante do órgão Executivo de 
Trânsito Municipal de Ilhéus e um do sindicato de classe.  

  

Art. 18 – A partir da vigência da lei, os ocupantes do cargo público efetivo de Agente 
de Trânsito Municipal de Ilhéus ficam imediatamente enquadrados na Carreira.  

  

§1º – O servidor público efetivo terá computado, para os fins da progressão 
profissional, exclusivamente os períodos trabalhados em cumprimento das 
atribuições de seu cargo público/classe hierárquica, admitidos nesse cômputo, 
exclusivamente, os tempos de afastamentos referentes a licenças para frequentar 
cursos, congressos e seminários de interesse da Municipalidade, os de efetivo 
exercício de cargo de provimento em comissão, mandato classista, conforme as 
hipóteses previstas nesta lei e os de licença-maternidade.  

  

CAPÍTULO VIII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

  

Art. 19 A jornada de trabalho do agente de trânsito, da carreira de Policiamento e 
Fiscalização, será definida com observância às peculiaridades da área de atuação do 
mesmo e, obedecerá aos seguintes critérios:  

I – A carga horária de trabalho dos Agentes de Trânsito, empregados no 
policiamento e fiscalização operacional e na fiscalização de transportes é 200 
(duzentas horas) mensais, desdobradas na escala de revezamento em turnos: de 12 
(doze) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, admitindo-se o 
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trabalho em regime extraordinário devidamente remunerado, além do descanso 
obrigatório de 15 minutos a cada três horas de trabalho ininterrupto. 

  

II – As viagens a serviço ou para participação de eventos e/ou cursos relevantes 
ao desempenho da função, serão consideradas como jornada regular;  

 

III – Os horários de início e término do intervalo para refeição serão fixados nas 
escalas, respeitados os limites: mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 3 (três) horas, 
estando vedado o fracionamento do intervalo destinado a refeição;  

  

IV – É obrigatório e de responsabilidade do superior imediato, o controle de 
frequência do agente de trânsito em exercício;  

 

V – Nas hipóteses em que a Constituição federal admite acumulação de cargos 
públicos, caberá ao servidor comprovar a inexistência de sobreposição de horários de 
início e término de cada jornada, bem como a ausência de prejuízo à carga horária e 
às atribuições exercidas nos cargos acumuláveis, além do período de descanso entre 
as jornadas, dos dois vínculos, de onze horas;  

 

VI – Os Agentes de trânsito que laborarem em regime de turno de revezamento, 
não poderão ausentar-se do local de trabalho ao final do seu plantão antes da 
chegada do servidor que irá sucedê-lo, devendo comunicar eventual atraso de seu 
sucessor à superior imediato, que deverá providenciar outro servidor para o turno 
subsequente, além de apontar as horas excedentes;  

 

VII – As horas trabalhadas, que porventura excedam os referidos limites 
estabelecidos no Art. 19, inciso I, serão remuneradas: com adição mínima de 50% 
calculado sobre o valor da hora normal e 70% quando as horas extras forem 
realizadas aos feriados. Igualmente, poderão ser remuneradas com adicional ou 
gratificação específica;  

 

VIII – A compensação de horas, através do banco de horas, será definida 
mediante acordo coletivo de trabalho firmado entre o município de Ilhéus e o sindicato 
representante da categoria, conforme os dispostos no Art. 7º, XIII da Constituição 
Federal – CF;  

 

Parágrafo único. Em casos excepcionais e justificados, poderá ser autorizado pelo 
superior imediato, o exercício das atribuições do cargo em horário diverso ao do 
funcionamento do órgão executivo de trânsito ou em finais de semana.  
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CAPÍTULO IX 

SEÇÃO I 

Das Gratificações e dos Adicionais 

  

Art. 20 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidos 
ao servidor integrante da carreira de Agente de Trânsito Municipal as gratificações e 
os adicionais seguintes:  

  

I – gratificação de função;  

II – gratificação natalina;  

III – gratificação de operações de trânsito, ora criada;  

IV – gratificação de atividades educacionais de trânsito, ora criada;  

V – adicional por tempo de serviço;  

VI – adicional pelo exercício de atividades insalubres e/ou perigosas;  

     VII – adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

    VIII – adicional noturno.  

     IX – adicional de proteção, ora criado.  

  

Parágrafo único – As gratificações e os adicionais constantes neste artigo estão em 
consonância com esta lei, bem como com o disposto no Estatuto dos Servidores do 
Município de Ilhéus, Lei nº. 3.760, de 21 de dezembro de 2015.  

 

SUBSEÇÃO I 

DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

  

Art. 21 Ao agente de trânsito investido em função de chefia é devida uma 
gratificação, definida em lei, pelo seu exercício, a ser acrescida à sua remuneração.  

 

Parágrafo único. A gratificação de função será paga, nas formas estabelecidas na 
Lei municipal, nº 3.760 de 21 de dezembro de 2015.  

  

SUBSEÇÃO II 

DAS GRATIFICAÇÕES NATALINAS, DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS. 

  

Art. 22 A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, 
independentemente da remuneração a que fizer jus.  
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Parágrafo único. A gratificação natalina será paga, nas formas estabelecidas na Lei 
municipal, nº 3.760 de 21 de dezembro de 2015.  

 

Art. 23 A Gratificação de Operações de Trânsito de que trata o Art. 20, III, será 
atribuída exclusivamente aos Agentes de Trânsito que atuem na Carreira de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, em regime extraordinário de plantões, sendo 
seis plantões de dez horas por mês, nunca podendo exceder sessenta horas no mês, 
devidamente regulamentada.  

 

§ 1º Para efeito do que trata este artigo, os Agentes de Trânsito da área de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, deverão ser escalados, com escala 
extraordinária publicada no diário oficial do município, até o último dia útil do mês 
anterior ao cumprimento da escala.  

 

§ 2º A Gratificação de Operações de Trânsito é vantagem variável a ser concedida 
exclusivamente para Agente de Fiscalização de Trânsito, da carreira de Policiamento 
e Fiscalização, os quais exercem as atividades de Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito, em exercício externo, em condições insalubres, além de riscos a integridade 
física e ou moral, visando compensar ônus nos serviços executados no exercício 
regular do Poder de Polícia de Trânsito, em regime de dedicação exclusiva, 
devidamente regulamentada.  

 

§ 3° - A eventual designação do servidor para qualquer outra função ou atividade, 
diversa do Policiamento e Fiscalização de Trânsito, descritas no artigo 2° e 
parágrafos desta lei, implicará na imediata cessação do recebimento da gratificação.  

 

§ 4° O valor da Gratificação de Operações de Trânsito será de R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais), que será revisado, anualmente, no mesmo percentual da revisão 
geral anual dos salários dos servidores.  

 

Art. 24 A Gratificação de Atividades Educacionais de Trânsito, que trata o Art. 20, IV, 
será atribuída exclusivamente aos Agentes de Trânsito que desenvolvem atividades 
educacionais no âmbito do órgão Executivo de Trânsito Municipal, a ser 
regulamentado, conforme previsto nesta lei.  

 

§ 1º A gratificação de Atividades Educacionais, quando paga para o desenvolvimento 
de atividades educacionais deverá ser de forma temporária, para execução de 
campanhas educativas de trânsito, específicas, planejadas, por tempo determinado.  
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§ 2º O valor da Gratificação de Atividades Educacionais de Trânsito será de R$ 
1.800,00 (HUM mil e oitocentos reais), que será revisado, anualmente, no mesmo 
percentual da revisão geral anual dos salários dos servidores.  

 

§ 3º A Gratificação de Atividades Educacionais de Trânsito é vantagem variável a ser 
concedida exclusivamente para Agente de Trânsito, os quais exercem as atividades 
educacionais no âmbito do órgão Executivo de Trânsito, em regime de dedicação 
exclusiva, devidamente regulamentada.  

 

SUBSEÇÃO III 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

  

Art. 25 O adicional por tempo de serviço é a vantagem calculada sobre o vencimento 
do cargo de provimento efetivo a que faz jus o servidor por anuênio de efetivo 
exercício no Município.  

 

Parágrafo único. O adicional por tempo de serviço será pago, nas formas 
estabelecidas na Lei municipal, nº 3.760 de 21 de dezembro de 2015.  

  

SUBSEÇÃO IV 

DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE e DE PERICULOSIDADE. 

  

Art. 26 Os agentes de trânsito que trabalham com habitualidade em locais insalubres 
e/ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus 
aos adicionais em razão da periculosidade ou da insalubridade, previstos no artigo 7º, 
XXIII, da Constituição Federal, que serão analisados pela autoridade competente, 
inacumulável, sendo obrigatório para concessão, laudo médico e/ou de segurança do 
trabalho, através de órgão oficial do Município.  

  

§ 1º Os percentuais dos adicionais tratados nesta Subseção serão de: 

  

I           – 30% do valor do salário base, em se tratando de periculosidade;  

II – 40% do valor do salário base, em se tratando de insalubridade;  

 

Art. 27 Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações, locais ou 
atividades considerados penosos, insalubres ou perigosos.  

 



Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 

Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 26 

Parágrafo Único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a 
exames médicos a cada 6 (seis) meses.  

  

SUBSEÇÃO V 

DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

  

 Art. 28 O serviço extraordinário executado por agente de trânsito será remunerado 
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 
de 70% (setenta por cento) quando executado aos feriados.   

 

Parágrafo único. O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de 
solicitação da chefia imediata que justificará o fato, e será autorizado pelo dirigente 
máximo do órgão executivo de trânsito do município.  

 

Art. 29 O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exclui as 
vantagens, adicionais, e gratificações, específicas das carreiras de Policiamento e 
Fiscalização e de Atividades de Trânsito, quando o Agente de Trânsito não estiver 
cumprindo as funções de sua carreira, estiver fora de escala, a pedido, e/ou em 
desvio de função ou ainda emprestado a outros órgãos, mesmo que da administração 
pública, direta indireta, autárquica ou fundacional.  

 

Art. 30 O agente de trânsito que receber importância relativa à adicional por serviço 
extraordinário não prestado será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando, ainda, 
sujeito à punição através de processo regular, abrangendo o superior hierárquico que 
proceder por ação ou omissão.  

 

Parágrafo Único. É vedado conceder adicional por serviço extraordinário com 
objetivo de remunerar outros serviços ou encargos que não sejam serviços 
extraordinários, das carreiras do cargo de Agente de Trânsito, criadas por esta lei.  

 

SUBSEÇÃO VI 

DO ADICIONAL NOTURNO 

  

Art. 31 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) 
horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de 
mais 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) 
minutos e 30 (trinta) segundos.  
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Parágrafo Único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata 
este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo 
percentual de extraordinário.  

 

SUBSEÇÃO VII 

DO ADICIONAL DE PROTEÇÃO 

  

Art. 32 O adicional de proteção será atribuído, exclusivamente, aos Agentes de 
Trânsito que atuem na área de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, para custeio 
de protetores e/ou bloqueadores solares, camisas, óculos e vestimentas com 
proteção UV, conforme as recomendações estabelecidas no laudo técnico, relativo as 
condições insalubres das atividades executadas pelos referidos agentes.  

 

§ 1º Para efeito do que trata este artigo, os Agentes de Trânsito da área de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, deverão ser escalados, com escala 
publicada no diário oficial do município, até o último dia útil do mês anterior ao 
cumprimento da escala.  

 

§ 2º O adicional de proteção é vantagem a ser concedida exclusivamente para os 
membros da carreira de policiamento e fiscalização de trânsito, os quais exercem as 
atividades de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, em exercício externo, exposto 
a radiação solar, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito.   

 

§ 3° - A eventual designação do servidor para qualquer outra área, função ou 
atividade, diversa da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, implicará 
na imediata cessação do recebimento da gratificação.  

 

§ 4° O valor do adicional de proteção será no percentual de 20% do salário mínimo.  

 

SUBSEÇÃO VIII 

DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO 

  

Art. 33 O auxílio alimentação constitui vantagem pecuniária a ser concedida aos 
servidores municipais, na modalidade de crédito mensal em cartão alimentação.  

 

Parágrafo único. Aos agentes de trânsito, será concedido mensalmente, o auxílio 
alimentação tratado no caput do presente artigo, no valor inicial de R$ 470,00 
(quatrocentos e setenta reais), que será revisado, anualmente, no mínimo, no mesmo 
percentual da revisão geral dos demais servidores municipais.  
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Art. 34 O auxílio fardamento, criado pela lei municipal 3.051 de 27 de julho de 2018, 
regulamentado através do decreto municipal nº 94/2018, passará a ser pago 
anualmente, dividido em 12 (doze) parcelas mensais a partir do mês de janeiro de 
cada ano.  

 

SUBSEÇÃO IX 

DAS ASSISTÊNCIAS 

  

Art. 35 Além do vencimento, da remuneração e das vantagens, deverão ser 
conferidas aos agentes de trânsito as seguintes assistências:  

  

 I           – assistência médica e psicológica, ora criada;  

II          – assistência odontológica, ora crida;  

III         – assistência jurídica funcional, ora criada.  

  

Art. 36 As assistências, das quais tratam o Art. 35, I, II e III, terão as formas de 
elaboração, implantação e custeio definidas em acordo coletivo de trabalho, firmado 
entre o município de Ilhéus e a entidade classista representante da referida categoria, 
podendo ser próprias do município, no que couber, podendo ser prestado pelo 
serviço público municipal de saúde.  

  

CAPÍTULO X 

DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

  

Art. 37 O desenvolvimento funcional tem por objetivo permitir ao servidor um melhor 
aproveitamento do seu potencial e consequente reconhecimento do seu mérito pela 
administração, no exercício de cargo efetivo.  

  

Parágrafo Único. O desenvolvimento funcional na carreira de Policiamento e 
Fiscalização far-se-á, exclusivamente, por progressão horizontal, em referências e 
por progressão vertical, em níveis.  

 

SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

  

Art. 38 A progressão horizontal é a passagem do servidor, no exercício do cargo, da 
referência onde se encontra para a referência imediatamente seguinte, dentro do 
mesmo nível do estágio de carreira, automaticamente a cada vinte meses no nível um 
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e a cada dez meses nos níveis dois, três e quatro, dos Estágios de Carreira de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsito.  

  

§ 1º A progressão horizontal será estruturada nas referências A,B,C,D,E e F, 
considerando para efeitos de promoção, o espaço de tempo mínimo de permanência 
entre as referências, nos estágios de carreira seguintes, salvo em caso de 
aposentadoria: 

 

I - Nível I, Agente de Trânsito 1ª Classe, mínimo de 20(vinte) meses entre as 
referências; 

 

II - Nível II, Agente de Trânsito 2ª Classe, mínimo de 10(dez) meses entre as 
referências; 

 

III - Nível III, Agente de Trânsito 3ª Classe, mínimo de 10(dez) meses entre as 
referências; 

 

IV - Nível IV, Agente de Trânsito 4ª Classe, mínimo de 10(dez) meses entre as 
referências; 

 

§ 2º Atendido os dispostos no parágrafo anterior, após a homologação dos 
certificados, comprovando as aprovações nos últimos cursos e/ou capacitações 
realizadas, pelo setor de recursos humanos do órgão executivo de trânsito, o servidor 
fará jus a promoção horizontal e ao vencimento correspondente a referência 
subsequente em que se encontrar, admitindo-se ainda a progressão vertical.  

 

§ 3º A promoção horizontal para a referência seguinte, obedecerá aos seguintes 
critérios, de forma cumulativa:  

 

I - Ter exercido suas atribuições exclusivamente no âmbito do poder executivo 
municipal, no órgão ou entidade executivo municipal de trânsito, na carreira de 
Policiamento e Fiscalização, no período avaliativo;  

 

II - Não possuir quantidade de faltas injustificadas superior a 3 (três), no período 
avaliativo;  

 

III - Não haver sofrido punição em decorrência da apuração de processo 
administrativo disciplinar - PAD, no período avaliativo;  
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IV – Aprovações, com aproveitamento mínimo de 70%: no curso de formação, 
preparatório para o exercício das atribuições relativas ao estágio de carreira atual, 
bem como, no curso de atualização, quando realizado no período avaliativo;  

 

V - Ter obtido conceito igual ou superior a 70% (setenta por cento) dos pontos na 
avaliação interna de desempenho profissional;  

  

VI - Ter completado o tempo mínimo de permanência na referência, do estágio de 
carreira em que se encontrar;  

 

Parágrafo Único: Não atendendo a todos os quesitos deste artigo, o Agente de 
Trânsito não logrará êxito para a progressão horizontal.  

  

§ 4º Nos interstícios necessários para a progressão horizontal, descontar-se-á o 
tempo:  

 

I – Das licenças:  

  

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, à exceção de tratamento médico 
mediante apresentação de atestado, que deverá ser apreciado pela Junta Médica do 
Município;  

b) para desempenho de mandato eletivo;  

c) para tratamento de saúde superior a 180 (cento e oitenta) dias, exceto quando 
esse tratamento for decorrência de doença relacionada ao exercício do cargo e/ou 
função e/ou com ele tenha nexo de causalidade;  

d) para tratar de interesses particulares.  

  

II - Do afastamento:  

  

a) para exercício de cargo fora do poder executivo municipal, exceto para o exercício 
de mandato classista em sindicatos, associações profissionais, de âmbito municipal, 
estadual e ou nacional, federações, confederações e centrais sindicais.  

  

SEÇÃO II 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 Art. 39. A Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo da última referência 
no nível do estágio de carreira, no qual se encontra, para a referência inicial no nível 
do estágio de carreira subsequente.  
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§ 1º- A progressão vertical será estruturada nos Níveis I, II, III e IV, correspondente 
respectivamente, aos estágios de carreira: Agente de Trânsito 1ª Classe, Agente de 
Trânsito 2ª Classe, Agente de Trânsito 3ª Classe e Agente de Trânsito 4ª Classe. 
Considerando para efeitos de promoção, o resultado das avaliações internas, a 
aprovação, com aproveitamento mínimo de 70% nos cursos de formação, 
preparatórios para o exercício das atribuições do estágio de carreiras subsequente, 
bem com, o tempo mínimo de permanência nos estágios de carreira seguintes, salvo 
em caso de aposentadoria:  

 

I- Nível I, Agente de Trânsito 1ª Classe, permanência mínimo de 10(dez) anos; 

II- Nível II, Agente de Trânsito 2ª Classe, permanência mínimo de 5 (cinco) anos; 

III- Nível III, Agente de Trânsito 3ª Classe, permanência mínimo de 5 (cinco) anos; 

IV- Nível IV, Agente de Trânsito 4ª Classe, permanência mínimo de 5 (cinco) anos; 

 

§ 2º Atendido os dispostos no parágrafo anterior, após a homologação dos 
certificados, comprovando as aprovações nos últimos cursos e/ou capacitações 
realizadas, pelo setor de recursos humanos do órgão executivo de trânsito, o servidor 
fará jus a promoção vertical e ao vencimento correspondente a referência inicial do 
nível subsequente à que se encontrar;  

 

§ 3º A promoção para o nível referente ao estágio de carreira seguinte, obedecerá 
aos seguintes critérios, de forma cumulativa: 

  

I – Ter exercido suas atribuições no âmbito do poder executivo municipal, no 
órgão ou entidade executivo municipal de trânsito, na carreira de Policiamento e 
Fiscalização, no período avaliativo;  

 

II - Não possuir quantidade de faltas injustificadas superior a 5 (cinco), no 
período avaliativo;  

  

III - Não haver sofrido punição em decorrência da apuração de processo 
administrativo disciplinar - PAD, no período avaliativo;  

  

IV – Aprovações, com aproveitamento mínimo de 70%: no curso de formação, 
preparatório para o exercício das atribuições relativas ao estágio de carreira seguinte, 
bem como, no curso de atualização, quando realizado no período avaliativo;  

  

V - Ter obtido conceito igual ou superior a 70% (setenta por cento) dos pontos na 
avaliação interna de desempenho funcional;  
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VI - Ter completado o tempo mínimo de permanência na referência F, do estágio 
de carreira em que se encontrar;  

  

Parágrafo Único: Não atendendo a todos os quesitos deste artigo, o Agente de 
Trânsito não logrará êxito para a progressão vertical.  

  

§ 4º Nos interstícios necessários para a progressão vertical, descontar-se-á o tempo:  

  

I – Das licenças:  

  

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, à exceção de tratamento médico 
mediante apresentação de atestado, que deverá ser apreciado pela Junta Médica do 
Município;  

b) para desempenho de mandato eletivo;  

para tratamento de saúde superior a 180 (cento e oitenta) dias, exceto quando esse 
c) tratamento for decorrência de doença relacionada ao exercício do cargo e/ou 
função e/ou com ele tenha nexo de causalidade;  

d) para tratar de interesses particulares.  

  

II - Do afastamento:  

  

a) para exercício de cargo fora do poder executivo municipal, exceto para o exercício 
de mandato classista em sindicatos, associações profissionais, de âmbito municipal, 
estadual e ou nacional, federações, confederações e centrais sindicais.  

  

SEÇÃO III 

DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL 

  

Art. 40 - O órgão executivo de trânsito do município promoverá, com observância dos 
prazos legais, e os Agentes de trânsito municipais deverão participar ao longo da 
carreira, obrigatoriamente, dos seguintes cursos de qualificação funcional:  

 

I- Curso de formação de Agente de Trânsito, na forma estabelecida na Portaria 
nº 94, de 31 de maio de 2017 – Denatran, na condição de agente de trânsito em 
formação, que será realizado após a posse do servidor e precederá ao exercício das 
suas atribuições no cargo de Agente de Trânsito; 
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II- Curso de atualização a cada 3 (três) anos, conforme os dispostos na Portaria 
nº 94, de 31 de maio de 2017 – Denatran; 

 

III- Curso de instrução de processo administrativo e análise de recursos de 
infrações de trânsito, exclusivamente para agentes designados à JARI ou CADEP, 
que precederá aos exercícios das atribuições; 

 

IV- Curso de instrutor de trânsito, exclusivamente para agentes envolvidos nas 
atividades de educação;  

 

V- Curso de Formação de Condutores de veículos de emergência, 
exclusivamente para agentes envolvidos nas atividades de policiamento e 
fiscalização; 

VI- Oficina prática de prevenção de acidentes – OPT, exclusivamente para 
agentes condutores de motocicletas; 

 

VII- Curso de formação de agente de trânsito de 2ª classe, que precederá aos 
exercícios das atribuições, elaborado pelo órgão executivo de trânsito, considerando 
a peculiaridade de cada área de atuação 

 

VIII- Curso de Formação de agente de trânsito de 3ª classe, que precederá aos 
exercícios das atribuições, elaborado pelo órgão executivo de trânsito considerando 
as peculiaridades de cada área de atuação; 

 

IX- Curso de formação de agente de trânsito de 4ª classe, que precederá aos 
exercícios das atribuições, elaborado pelo órgão executivo de trânsito considerando 
as peculiaridades de cada área de atuação; 

 

§1º O órgão executivo de trânsito poderá, a qualquer tempo, elaborar e promover 
outros cursos de capacitação funcional, geral ou especifico à determinada área de 
atuação ou servidor, sempre que for necessário;  

 

§2º Os cursos de capacitação funcional, elencados no caput deste artigo, I a IX, 
integrarão o Plano de Instrução Permanente – PIP e, serão ministrados pelo órgão 
executivo de trânsito, preferencialmente, por agentes de trânsito instrutores ou 
entidades credenciadas, com observância as normas legais; 

 

§3º Os percentuais considerados para a aprovação serão mínimos: de 70% de 
aproveitamento e 75% de frequência e, os certificados de conclusão serão 
homologados pelo setor de recursos humanos do órgão executivo de trânsito; 
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§4º Para fins de avaliação, cada curso/certificado beneficiará o servidor apenas uma 
vez. 

CAPÍTULO XI 

DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO 

  

Art. 41 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 
valor irredutível fixado em lei, nunca inferior ao valor do piso salarial da categoria, 
reajustado anualmente, na forma estabelecida na Lei orgânica municipal, de modo a 
preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação. 

 

Parágrafo único - O vencimento básico do agente de trânsito municipal, na 
referência inicial do primeiro nível do estágio de carreira, será no valor de R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais), e será revisado, anualmente, no mesmo percentual 
da revisão geral anual dos salários dos servidores municipais, não excluindo 
quaisquer outras vantagens, conforme dispõem o art. 201, §11 da Constituição 
Federal – CF.   

  

CAPÍTULO XII 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

   

Art. 42 A avaliação de desempenho funcional, integrante do sistema de avaliação 
interna – SAI, é o instrumento de aferição dos resultados alcançados pelo servidor, 
no exercício do cargo e/ou função, realizada anualmente, em conformidade com as 
diretrizes da política administrativa atual do órgão executivo de trânsito municipal.  

 

Art. 43 Os Agentes de trânsito, das carreiras de Policiamento e Fiscalização e de 
Atividades de Trânsito, submeter-se-ão a avaliação anual de desempenho, 
obedecidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, do contraditório e da ampla defesa.  

 

§ 1º O órgão executivo de trânsito dará conhecimento prévio a seus agentes de 
trânsito dos critérios, das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação 
de desempenho de que trata esta Lei.  

  

§ 2º A avaliação anual de desempenho de que trata esta Lei, será realizada mediante 
a observância dos seguintes critérios de julgamento:  
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I - qualidade de trabalho;  
II - produtividade no trabalho;   
III - iniciativa;  
IV - presteza;  
V - aproveitamento em programas de capacitação;   
VI - assiduidade;  
VII - pontualidade;  
VIII - administração do tempo;  
IX - uso adequado dos equipamentos de serviço.  
  

§ 3º Os critérios de julgamento a que se refere o parágrafo anterior poderão ser 
adaptados, em conformidade com as peculiaridades das funções das carreiras de 
Policiamento e Fiscalização e de Atividades de Trânsito, exercido pelo servidor e com 
as atribuições do órgão ou da entidade executivo de trânsito do município.  

  

§ 4º Os sistemas de avaliação deverão prever em regulamento, observado o mínimo 
de setenta por cento de ponderação para os critérios referidos nos incisos I a V do § 
2o, escala de pontuação adotando os seguintes conceitos de avaliação:  

  

I         - excelente;  

II        - bom;  

III - regular;  

IV - insatisfatório.  

  

§ 5º Receberá o conceito de desempenho insatisfatório o servidor estável cuja 
avaliação total, considerados todos os critérios de julgamento, seja igual ou inferior a 
quarenta por cento da pontuação máxima admitida.  

 

Seção II 

Do Processo de Avaliação 

  

Art. 44 A avaliação anual de desempenho será realizada por comissão de avaliação 
composta por três servidores estáveis, todos de nível hierárquico não inferior ao do 
servidor a ser avaliado, sendo um o seu chefe imediato e tendo dois deles no mínimo 
3 (três) anos de exercício no órgão executivo de trânsito.  

  

§ 1º A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela 
dando-se ciência ao interessado.  
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§ 2º O conceito da avaliação anual será motivado exclusivamente com base na 
aferição dos critérios previstos nesta Lei, sendo obrigatória a indicação dos fatos, das 
circunstâncias e dos demais elementos de convicção no termo final de avaliação, 
inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e documentais, 
quando for o caso.  

  

§ 3º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do 
processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.  

  

§ 4º O servidor será notificado do conceito anual que lhe for atribuído, podendo 
requerer reconsideração para a autoridade que homologou a avaliação no prazo 
máximo de dez dias, cujo pedido será decidido em igual prazo.  

  

Art. 45 Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso 
hierárquico de ofício e voluntário, no prazo de dez dias, na hipótese de confirmação 
do conceito de desempenho atribuído ao servidor.  

  

Art. 46 Os conceitos anuais atribuídos ao servidor, os instrumentos de avaliação e os 
respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos 
narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os 
critérios utilizados na avaliação, serão arquivados em pasta ou base de dados 
individual, permitida a consulta pelo servidor a qualquer tempo.  

  

Seção III 

Do Treinamento Técnico do Servidor com Desempenho Insatisfatório ou      
Regular 

 

Art. 47 O termo de avaliação anual, quando concluir pelo desempenho insatisfatório 
ou regular do servidor, indicará as medidas de correção necessárias, em especial as 
destinadas a promover a respectiva capacitação ou treinamento.  

  

Art. 48 O termo de avaliação obrigatoriamente relatará as deficiências identificadas 
no desempenho do servidor, considerados os critérios de julgamento previstos nesta 
Lei.  

  

Art. 49 As necessidades de capacitação ou treinamento do servidor cujo 
desempenho tenha sido considerado insatisfatório ou regular serão consideradas e 
priorizadas no planejamento do órgão  executivo de trânsito.  
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Art. 50 Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais 
previstos para a avaliação de desempenho funcional não serão prorrogados.  

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51 Os certificados que tenham sido utilizados para ingresso no cargo e 
progressão vertical não poderão ser utilizados para auferir qualquer outro benefício, 
devendo beneficiar uma única vez o servidor durante a sua vida funcional.  

  

Art. 52 O tempo de serviço para fins de Progressão Funcional do cargo de Agente de 
Trânsito tratados nesta Lei será considerado a partir da data do ingresso na carreira, 
data em que a atividade ou servidor entrou em serviço.   

  

Art. 53 As gratificações presentes nesta Lei e a Progressão Funcional serão devidas 
a partir da sua vigência, sendo retroativa para fins de cálculo de tempo do servidor.   

  

Art. 54 – As vantagens previstas nesta lei deverão compor a remuneração do cargo 
de Agente de Trânsito, a partir da publicação, incorporando-os ao vencimento para 
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, conforme 
dispõem o art. 201, §11 da CF/88.  

 

Art. 55 O gozo de férias dos agentes de trânsito obedecerá aos critérios 
estabelecidos na Lei municipal nº 3.760, de 21 de dezembro de 2015.  

 

Art. 56 A concessão de licenças para o cargo de Agente de Trânsito obedecerá aos 
critérios estabelecidos na Lei municipal nº 3.760, de 21 de dezembro de 2015.  

 

Art. 57 O Cargo de Agente de Trânsito na carreira de Policialmente e Fiscalização é 
atividade de Segurança Pública para todos os efeitos, inclusive quanto às 
identificações funcionais e distintivos, os quais deverão ostentar, de forma legível, o 
número de matrícula dos seus portadores.  

 

Art. 58 É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, 
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, conforme 
súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal.  

Art. 59 O Regulamento Disciplinar da Carreira, ora criado, será elaborado em até 
cento e vinte dias, contados da data da publicação desta Lei, pelo Diretor-Geral do 
Órgão ou Entidade Executivo de Trânsito e, submetido à aprovação do executivo 
municipal, devendo conter, obrigatoriamente:  
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I - os deveres e obrigações do Agente de Trânsito;  
II - as proibições;  
III - normas de utilização de equipamentos e viaturas oficiais;  
IV - condições de utilização de uniformes, distintivos e brasões, privativos dos 
integrantes da carreira; 
V  - tipos de uniformes para cada estágio de carreira e identificações funcionais, 
em consonância com os modelos e padrões internacionalmente convencionados e 
diferentes para cada carreira específica; 
VI - penalidades, observada a legislação vigente, incluídas a advertência escrita, 
a repreensão escrita e o afastamento, por até trinta dias, do serviço externo; 
 VII - condições de apresentação do Agente de Trânsito às autoridades judiciais, e 
outras, mediante escolta, quando for o caso.  

 

Art. 60 A tabela constante no anexo I, tratada nesta Lei, será, obrigatoriamente, 
atualizada anualmente, adicionando o percentual do reajuste anual dos servidores 
municipais, pelo setor de recursos humanos do órgão executivo de trânsito municipal.   

  

Art. 61 Fica estabelecido o dia 10 de outubro como o Dia Municipal do Agente de 
Trânsito.  

  

Art. 62 As legislações complementares criadas por esta lei e ou necessárias à 
regulamentação desta, deverá ser criada no prazo de cento e oitenta dias a partir da 
sanção desta lei.  

  

Art. 63 A comissão de Avaliação deve ser criada no prazo de noventa dias, tendo 
caráter permanente.  

 

Art. 64 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 65 Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 7º inciso XVI 
e 8º caput e inciso VII e XXIII, da lei 4.059 de 05 de maio de 2020. 

 

Art. 66 – Fica revogada a Lei nº 4.108/2021 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 13 de julho de 2021, 487º da Capitania 
de Ilhéus e 140º de elevação a Cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 
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ANEXO I 

  

  

  

Cargo  

  

  

Estágio de 
Carreira  

  

  

NÍVEL  

  REFERÊNCIA    

A  B  C  D  E  F  

  

AGENTE  

 DE  

TRÂNSI 

TO  

  

AGENTE DE  

TRÂNSITO 1ª  

CLASSE  

  

  

I  

  

  

R$  

1.500,00  

  

  

R$  

1.605,00  

  

  

R$  

1.717,35  

  

  

R$  

1.837,56  

  

  

R$  

1.966,19  

  

  

R$  

2.103,82  

  

AGENTE DE 
TRÂNSITO  

DE 2ª CLASSE  

  

II  

  

R$  

2.314,20  

  

R$  

2.476,19  

  

R$  

2.649,52  

  

R$  

2.834,98  

  

R$  

3.033,43  

  

R$  

3.245,77  

  

AGENTE DE 
TRÂNSITO  

3ª CLASSE  

  

III  

  

R$  

3.570,34  

  

R$  

3.820,26  

  

R$  

4.087,68  

  

R$  

4.373,81  

  

R$  

4.679,97  

  

R$  

5.007,56  

  

AGENTE DE 
TRÂNSITO  

4ª CLASSE  

  

IV  

  

R$  

5.508,31  

  

R$  

5.893,89  

  

R$  

6.306,46  

  

R$  

6.747,91  

  

R$  

7.220,26  

  

R$  

7.725,68  
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Decreto n. 076 de 19 de julho de 2021 

 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação sob regime de urgência de 
imóvel  específico e dá outras providências.  

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, 
do art. 72, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, tendo em vista o disposto na Portaria 
MS/GM No. 356 de 11 de março de 2020, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade para fins desapropriação uma área de terras 
medindo 208,5330 hectares, localizada no Município de Ilhéus, na margem esquerda da 
BA-262, no sentido Ilhéus/Uruçuca, com as acessões e benfeitorias nela existentes, 
pertencente a quem de direito, a seguir descrita: o perímetro inicia-se no marco 1, definida 
no Elipsóide SAD 69 e pela coordenada plana UTM 8.370.152,68m Norte e 487380.30m 
Este, referida ao meridiano central 39º Wgr, deste, segue margeando a Vila São José e 
córrego Iguape, com distância de 2.164,14 metros, chega-se no marco 45, deste, segue 
margeando a BA-262, no sentido Ilhéus/Uruçuca, com distância de 2.269,13 metros, 
chega-se no marco 62, deste, segue margeando a estrada vicinal, no sentido BA-
262/roças, com distância de 1.496,66 metros, chega-se no marco 95, deste, segue 
confrontando com Fazenda Iceberg e quem mais de direito, com distância de 4.477,05 
metros, chega-se no marco 106, deste, segue margeando a BA-262, no sentido 
Ilhéus/Uruçuca, com distância de 80,96 metros, chegando ao marco 1, fechando um 
perímetro total de 10.487,94 metros, conforme memorial descritivo e levantamento 
planimétrico que faz parte integrante deste decreto. 

 

Art. 2º. O imóvel ora declarado como de utilidade pública será destinado à 
implantação da ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – ZPE. 

 

Art. 3º. É declarada de urgência a desapropriação, para efeito de imissão de posse 
dos bens referidos no art. 1º deste Decreto. 

 

Art. 4º. Fica a Secretaria de Gestão e Inovação, através do Setor de Patrimônio e a 
Procuradoria-Geral do Município, autorizados a promoverem os atos administrativos e 
judiciais, se necessários, em caráter de urgência, com vistas a efetivação da 
desapropriação de que trata esse Decreto, e a se imitir na posse respectiva, 
providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se 
para tanto, dos recursos de que dispuserem. 
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Art. 5º. As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão à conta de 
dotação própria do orçamento vigente. 

Parágrafo único. O pagamento das indenizações das áreas a serem 
desapropriadas poderão, excepcionalmente, ser feito diretamente pela concessionária 
ZPE BAHIA S/A. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em Ilhéus, 20 de julho de 2021, 487° de 
Capitania e 140º da elevação à Cidade. 

 

Mario Alexandre Corrêa De Sousa 

Prefeito 

 

Vinícius Briglia Pinto 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 
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ANEXO  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

IMÓVEL: Área da Zona de Processamento de Exportação de Ilhéus 

ÁREA TOTAL: 208,5330 ha 

MUNICÍPIO: Ilhéus – BA 

DATA DA MEDIÇÃO: Junho de 2010. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: 

O perímetro inicia-se no marco 1 definida no Elipsóide SAD 69 e pela coordenada plana 
UTM 8.370.152,68m Norte e 487380.30m Este, referida ao meridiano central 39º Wgr, 
deste, segue margeando a Vila São José e córrego Iguape, com distância de 2.164,14 
metros, chega-se no marco 45, deste, segue margeando a BA-262, no sentido 
Ilhéus/Uruçuca, com distância de 2.269,13 metros, chega-se no marco 62, deste, segue 
margeando a estrada vicinal, no sentido BA-262/roças, com distância de 1.496,66 metros, 
chega-se no marco 95, deste, segue confrontando com Fazenda Iceberg e quem mais de 
direito, com distância de 4.477,05 metros, chega-se no marco 106, deste, segue 
margeando a BA-262, no sentido Ilhéus/Uruçuca, com distância de 80,96 metros, 
chegando ao marco 1, fechando um perímetro total de 10.487,94 metros e uma área total 
de 208,5330ha. 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 31 
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Portaria n. 191 de 19 de julho de 2021 

 

Designa Gestores, Fiscais de Contratos, e 
Fiscais de Contratos Substitutos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e dá outras providências. 

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
nomeado pelo Decreto Municipal s/n, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação, 

 

Considerando os artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/1993 e o Termo de 
Recomendação CGM n. 009/2017,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os Servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestores e 
Fiscais de Contratos, tendo como finalidade fiscalizar a execução de Contratos 
Administrativos, ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 

GESTOR FISCAL FISCAL SUBSTITUTO CONTRATO 

Rubenilton Santos 
Silva 

José Carlos de S. 
Fernandes 

Tereza Cristina Souza 
dos Santos 

Contrato 059/2021 

 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
em 19 de julho de 2021, 487º de Capitania e 140º de elevação à Cidade. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Portaria n. 192 de 19 de julho de 2021 

 

Designa Gestores, Fiscais de Contratos, e 
Fiscais de Contratos Substitutos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Defesa Civil e dá outras providências. 

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
nomeado pelo Decreto Municipal s/n, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação, 

 

Considerando os artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/1993 e o Termo de 
Recomendação CGM n. 009/2017,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os Servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestores e 
Fiscais de Contratos, tendo como finalidade fiscalizar a execução de Contratos 
Administrativos, ligados à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil: 

Gestor Fiscal 
Fiscal 

substituto 
Contrato Vigência 

Átila 
Menezes 

Dócio 

Gunnar Anderson 
Rocha Rios 

Jean David 
Souza de 
Assunção 

Contrato 
104/2020 

 

A partir de 
02/02/2021 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
em 19 de julho de 2021, 487º de Capitania e 140º de elevação à Cidade. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Portaria n.193 de 14 de julho de 2021 

 

Designa Gestores, Fiscais de Contratos, e 
Fiscais de Contratos Substitutos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Gestão e 
Tecnologia e dá outras providências. 

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
nomeado pelo Decreto Municipal s/n, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação, 

 

Considerando os artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/1993 e o Termo de 
Recomendação CGM n. 009/2017,  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os Servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestores e 
Fiscais de Contratos, tendo como finalidade fiscalizar a execução de Contratos 
Administrativos, ligados à Secretaria Municipal de Gestão e Tecnologia: 

GESTOR FISCAL FISCAL SUBSTITUTO CONTRATO 

Bento José 
Lima Neto 

Sérgio da Silva Souza 

 
Bruno Luiz Da Conceicao 

 

054/2021 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
em 19 de julho de 2021, 487º de Capitania e 140º de elevação à Cidade. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 

  

https://transparencia.ilheus.ba.gov.br/tpc_serv_vis.aspx?cd=1736053&competencia=06%2F2021&idEntidade=5&dsEntidade=PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20ILHEUS
https://transparencia.ilheus.ba.gov.br/tpc_serv_vis.aspx?cd=1736053&competencia=06%2F2021&idEntidade=5&dsEntidade=PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20ILHEUS
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Portaria n.194  de 14 de julho de 2021 

 

Designa Gestores, Fiscais de Contratos, e 
Fiscais de Contratos Substitutos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Gestão e 
Tecnologia e dá outras providências. 

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
nomeado pelo Decreto Municipal s/n, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação, 

 

Considerando os artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/1993 e o Termo de 
Recomendação CGM n. 009/2017,  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os Servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestores e 
Fiscais de Contratos, tendo como finalidade fiscalizar a execução de Contratos 
Administrativos, ligados à Secretaria Municipal de Gestão e Tecnologia: 

GESTOR FISCAL FISCAL SUBSTITUTO CONTRATO 

Bento José 
Lima Neto 

Sérgio da Silva Souza 
Caciane Campanati de 

Souza 

065/2021 

067/2021 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
em 19 de julho de 2021, 487º de Capitania e 140º de elevação à Cidade. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Portaria n. 195  de 19 de Julho de 2021 

 

Designa Gestores, Fiscais de Contratos, e 
Fiscais de Contratos Substitutos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e dá outras providências. 

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
nomeado pelo Decreto Municipal s/n, de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação, 

 

Considerando os artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/1993 e o Termo de 
Recomendação CGM n. 009/2017,  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os Servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestores e 
Fiscais de Contratos, tendo como finalidade fiscalizar a execução de Contratos 
Administrativos, ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 

GESTOR FISCAL FISCAL SUBSTITUTO CONTRATO 

Rubenilton Santos 
Silva 

Daniella Pessoa Hoisel 
de Oliveira 

Thais Carqueija Monteiro 
da Fonseca 

025/2021 

026/2021 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
em 19 de julho de 2021, 487º de Capitania e 140º de elevação à Cidade. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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PPoorrttaarriiaa  nn..  119966,,  ddee  1155  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  

 

O Secretário de Gestão e Tecnologia do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, 
no uso das atribuições, 

 

Considerando a necessidade do Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica concedida a prorrogação da cessão, sem ônus para o Município de 
Ilhéus, para a servidora ADEMARA DOS SANTOS AZEVEDO, Odontóloga, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, para laborar no Município de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia, onde irá desenvolver suas atividades laborais no Centro de Especialidades 
Odontológicas, no Cargo de Especialista em Odontopediatria, pelo período de 02 (dois) 
anos, devendo ser apresentada após o prazo. 

   

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à 12 de maio de 2021. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 15 de julho de 2021, 
487º da Capitania de Ilhéus e 140º de elevação à Cidade. 

 

MMáárriioo  AAlleexxaannddrree  CCoorrrrêêaa  ddee  SSoouussaa  

PPrreeffeeiittoo    

  

  

BBEENNTTOO  JJOOSSÉÉ  LLIIMMAA  NNEETTOO  

SSeeccrreettáárriioo  ddee  GGeessttããoo  ee  TTeeccnnoollooggiiaa  
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EDITAL PARA CONSULTA PÚBLICA 002/2021. 

PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 

 

O Município de Ilhéus Estado da Bahia, através de seu Prefeito e, no cumprimento 
do que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 
bem como a Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna 
público e faz saber a quem possa interessar, em especial a sociedade civil organizada 
que estará promovendo a realização de CONSULTA PÚBLICA ELETRÔNICA do dia 19 
a 30 de julho de 2021, com finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes 
ações e sugestões, contribuindo para construção do Plano Plurianual 2022 - 2025 e Lei 
Orçamentária Anual para 2022 do Município de Ilhéus. 

 

Para tanto, na referida Consulta Pública serão colhidas sugestões dos 
representantes da sociedade presentes, bem como das organizações representadas por 
associações, entidades, clube de serviços, instituições, representantes de segmentos 
diversos.  

 

Para tanto, será disponibilizado link para preenchimento no endereço eletrônico: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HdJo3MQyo13OTJX1Uau-
8OIMkSlbWMGkjtKuActKHU63-Q/viewform, onde será colocado ao alcance da 
comunidade, o cadastro e a coleta de sugestões por parte de toda população.  

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, é expedido o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial 
do município, a fim de ser dada a publicidade e ampla divulgação. 

 

ILHÉUS. – BA, 19 DE JULHO DE 2021. 

 

Mário Alexandre Correa De Sousa 

Prefeito 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HdJo3MQyo13OTJX1Uau-8OIMkSlbWMGkjtKuActKHU63-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HdJo3MQyo13OTJX1Uau-8OIMkSlbWMGkjtKuActKHU63-Q/viewform
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Extrato ao  Contrato n° 057/2021 – Inexigibilidade de Licitação  n° 010/2021 

 

 Contratante: Município de Ilhéus. 

 Contratado (a): PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI 
ME     

 CNPJ/CPF: 11.991.480/0001-16 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem por objeto inscrição no “CURSO EXCLUSIVO PARA 
FORMAÇÃO DE CONTROLADORES E CONSULTORES MUNICIPAIS” com o objetivo de 
capacitação aos servidores Roberval Alves Santos (curso completo), Antoniester Matos 
G. Dos Santos, Caciane Campanati Souza, Mauricio Daneu Costa, Susy Leal Rodrigues e 
Tainá Sampaio Santos (matérias específicas conforme área em que atua) a ser realizado 
de forma 100% online, conforme especificações que compuseram o Processo de 
Inexigibilidade de Licitação que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento. 

 

Vigência :  02/06/2021 a 01/09/2021 

 

Data de assinatura: 02/06/2021 

 

Valor: R$ 4.480,00 
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Extrato ao  Contrato n° 057/2021 – Inexigibilidade de Licitação  n° 010/2021 

 

 Contratante: Município de Ilhéus. 

 Contratado (a): PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI 
ME     

 CNPJ/CPF: 11.991.480/0001-16 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.2. O presente contrato tem por objeto inscrição no “CURSO EXCLUSIVO PARA 
FORMAÇÃO DE CONTROLADORES E CONSULTORES MUNICIPAIS” com o objetivo de 
capacitação aos servidores Roberval Alves Santos (curso completo), Antoniester Matos 
G. Dos Santos, Caciane Campanati Souza, Mauricio Daneu Costa, Susy Leal Rodrigues e 
Tainá Sampaio Santos (matérias específicas conforme área em que atua) a ser realizado 
de forma 100% online, conforme especificações que compuseram o Processo de 
Inexigibilidade de Licitação que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento. 

 

Vigência :  02/06/2021 a 01/09/2021 

 

Data de assinatura: 02/06/2021 

 

Valor: R$ 4.480,00 
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Extrato do CONTRATO Nº 082/2021S 

Contratante A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

CNPJ 08.663.203/0001-70 

Contratado(s) MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE 
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA  

CNPJ: 96.827.563/0001-27 

 

Objeto 

Aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e 
emergência geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus. 

Vigência 19 de julho de  2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 

Valor Global O valor global da contratação é de   R$ 32.375,00 (trinta e dois mil 
trezentos e setenta e cinco reais). 

Data de 
Assinatura 

19 de julho de 2021. 
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Extrato do CONTRATO Nº 083/2021S 

Contratante A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

CNPJ 08.663.203/0001-70 

Contratado(s) NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

CNPJ: 14.595.725/0001-84 

 

Objeto 

Aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e 
emergência geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus. 

Vigência 19 de julho de  2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 

Valor Global O valor global da contratação é de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e 
cinquenta reais). 

 

Data de 
Assinatura 

19 de julho de 2021. 
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Extrato do CONTRATO Nº 086/2021S 

Contratante A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

CNPJ 08.663.203/0001-70 

Contratado(s) ZUCK PAPEIS LTDA  

CNPJ: 23.232.280/0001-69 

 

Objeto 

Aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e 
emergência geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus. 

Vigência 19 de julho de  2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 

Valor Global O valor global da contratação é de R$ 142.085,00 (cento e 
quarenta e dois mil e oitenta e cinco reais). 

 

Data de 
Assinatura 

19 de julho de 2021. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, com sede na Rua Araújo Pinho nº 07, 2º 
Andar, Centro, CEP: 45.653-145, Ilhéus, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.663.203/0001-07, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde de 
Ilhéus, Sr. GERALDO RIBEIRO MAGELA, Portador da Carteira de Identidade n° 
1103736600 SSP/BA e CPF 391.214.618-00 e do outro lado a empresa MEDISIL 
COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA 
CNPJ: 96.827.563/0001-27 ENDEREÇO: Rua Bolívia, n° 223, Quadra P, Galpão 02  
BAIRRO: Granjas Rurais Presidente Vargas CIDADE: Salvador - BA  CEP: 41.230-195, 
doravante designada como  FORNECEDORA, neste ato representado pelo Sr(a)Ivan 
Correia da Silva, CI nº 02.124.402-25, CPF nº232.180.105-00, vencedora e adjudicatária 
do Pregão acima referido, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas nas cláusulas 
seguintes: 

 

1. Do Objeto  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por item para futura e eventual 
aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e emergência 
geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I) que juntamente com a proposta 
comercial da empresa signatária desta Ata, passam a integrar este instrumento. 

 

2. Pressupostos Jurídicos e Administrativos 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços decorre do procedimento administrativo 
nº16754/2020, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2021, do 
dia 09/04/2021, julgado e homologado em 09/07/2021, regido pelo disposto na Lei nº 
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores.    

 

3. Da Vinculação 

3.1. Os termos da presente Ata deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas no Edital do Pregão para Registro de Preços acima 
referenciado na proposta cujo(s) preço(s) será(ão) registrado(s) e com o disposto na 
legislação aplicável. 

 

4. Dos Preços Registrados  

4.1. O valor da presente contratação será conforme discriminado abaixo, o qual foi 
ofertado na proposta de preços da empresa signatária desta Ata, estando nele incluídos 
todos impostos e demais encargos incidentes.  
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ITEM DESCRIÇÃO 

 

UN QUANT PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

58 

METILPREDNISOLONA, succinato solução 
injetável pó 125mg+diluente. A embalagem 
devera conter a impressão "venda proibida 
pelo comercio". Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Marca: BLAU 

FR/ 

AMP 
5.000 12,95 64.750,00 

Valor Total 64.750,00 

 

5. Da Vigência do Registro de Preços  

5.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, o Município não ficará obrigado a efetivar 
as contratações que dela poderão advir, sendo-lhe facultada a adoção de outros meios 
para aquisição do objeto, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.   

 

6. Do prazo de Execução  

6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco do beneficiário 
do Registro de Preços e será procedida de acordo com as necessidades do órgão gestor 
que fixará o fornecimento necessário e o prazo de entrega através de Ordem de 
Fornecimento. 

 

7. Do Gerenciamento do Registro de Preços  

7.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ilhéus, para avaliar o 
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do 
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.    

 

8. Da Obrigação de Manter as Condições de Habilitação e Qualificação Exigidas 
na Licitação 

8.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão realizado 
deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando 
facultado ao Município, a qualquer momento, exigir a apresentação dos documentos 
comprobatórios. 
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9. Das Condições de Fornecimento e Pagamento 

9.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem 
de Fornecimento emitida pelo Município desde que compatível com a proposta ofertada e 
as especificações contidas no Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de 
Fornecimento.  

9.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, 
na Ordem de Fornecimento ou em outro instrumento equivalente, de modo expresso ou 
de modo implícito como decorrência das especificações, o fornecimento, quando 
solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e 
observará as necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras condições que se 
façam imperiosas.   

9.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) 
fiscal (is) / fatura(s), acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação 
do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na 
conta corrente bancária em nome do beneficiário do Registro de Preços, indicada pelo 
mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade 
gestora do Órgão Gerenciador, atestando a execução satisfatória do fornecimento 
correspondente e observadas as demais exigências a seguir indicadas:  

9.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

9.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

9.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de 
inadmissão do fornecimento.  

9.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar 
a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

9.3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os 
documentos necessários estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver 
pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou de correção monetária. 

9.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o 
Órgão Gerenciador, isento de qualquer ônus adicional por tal medida. 

9.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e 
emolumentos que recaírem sobre o objeto da presente contratação, correrão por conta do 
beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu preço, todos os 
custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto que vier 
a ser contratado. 

9.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do 
Registro de Preços, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que 
o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo cumprimento de todas as 
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obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução desta da Ata de 
Registro de Preços. 

9.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente no Município em favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o 
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

9.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

 

10. Do Recebimento 

10.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições 
previstas em procedimento interno para o recebimento do objeto. 

10.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais 
pendências executivas a serem satisfeitas pela Contratada.  

10.3. O Órgão Gerenciador reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato 
nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 
Federal no 8.666/93. 

10.4. A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições 
ou vícios que eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as 
despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva do beneficiário do Registro de 
Preços. 

 

11. Das Obrigações do Beneficiário do Registro de Preços 

11.1. O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no 
Termo de Referência a: 

11.1.1. O beneficiário do registro de preços obriga-se a manter, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços. 

11.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte 
do beneficiário do registro de preços não importará, de forma alguma, em alteração da 
Ata de Registro de Preços, podendo o Órgão Gerenciador exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 

11.1.3. O beneficiário do registro de preços é responsável pelo pagamento de todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, 
administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da execução da Ata de Registro 
de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para o cumprimento do 
objeto. 
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11.1.4. O beneficiário do registro de preços assumirá inteira responsabilidade pelas 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho 
e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 

11.1.5. A inadimplência do beneficiário do registro de preços com referência a todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes da Ata de Registro de Preços não 
transferem ao Órgão Gerenciador a responsabilidade por seu pagamento. 

11.1.6. O beneficiário do registro de preços obrigar-se-á a desenvolver o objeto 
deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços. 

11.1.7. Independente da fiscalização do Órgão Gerenciador, o beneficiário do 
registro de preços será responsável por toda execução do objeto contratual, com 
supervisão do Órgão Gerenciador. 

11.1.8. Cabe ao beneficiário do registro de preços permitir e facilitar à fiscalização, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

11.1.9. O beneficiário do registro de preços assumirá total responsabilidade por 
danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, decorrentes da execução do 
objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão Gerenciador de todas as 
responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.  

11.1.10. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a manter, durante toda a 
execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.1.11. É responsabilidade do beneficiário do registro de preços o fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução do objeto.    

11.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por 
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam 
impostas ao Órgão Gerenciador;  

11.1.13. Todos os produtos e materiais necessários à execução do fornecimento ficarão 
sob a guarda e responsabilidade da contratada. 

11.1.14. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar 
danos à saúde humana. 

11.1.15 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses. 

11.1.16. É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:  

11.1.16.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, 
durante a vigência do Contrato;  

11.1.16.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do Órgão Gerenciador;  

11.1.16.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com 
outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem a autorização prévia do Órgão Gerenciador. 
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12. Obrigações do Órgão Gerenciador 

12.1. Fornecer ao beneficiário da Ata de Registro de Preços as informações e a 
documentação técnica indispensáveis à realização do objeto ora contratado; 

12.2. Credenciar, por escrito, junto ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, um 
representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como seu fiscal e único 
interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

12.3. Assegurar o acesso dos empregados do beneficiário da Ata de Registro de Preços 
às suas dependências, aos locais de realização do objeto, quando a hipótese assim 
exigir;  

12.4. Emitir a Ordem de Fornecimento para execução do contrato do beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, que não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber 
tal documento; 

12.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 
seus interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

12.6. Notificar o beneficiário da Ata de Registro de Preços, imediatamente, sobre faltas e 
defeitos observados na execução da Ata de Registro de Preços; 

12.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades previstas. 

12.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

12.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

13. Das Alterações 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no artigo 65,II,"d" da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
Setor de Compras negociará como prestador sua redução. 

13.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o beneficiário do registro, 
antes de ser convocado a assinara Ordem de Fornecimento, poderá requerer, por escrito, 
o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento  comprovantes, como 
exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as 
exigências da Ata de Registro de Preços. 

 

14. Do Reajustamento e Revisão 

14.1. Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da 
vigência da ata.  

14.2. Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações 
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estipuladas pelo art. 65 da Lei 8.666/93. 

15. Rescisão, Suspensão ou Cancelamento do Registro 

15.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente 
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse 
público devidamente fundamentado. 

15.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua 
rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 
10.520/2002. 

15.3. O Órgão Gerenciador do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de 
Registro de Preços nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
n. º8.666/1993 

15.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n. º 
8.666/1993 não cabe ao beneficiário do registro o direito a qualquer indenização. 

15.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando: 

a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas na Ata; 

b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do 
Registro de Preço; 

c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, decorrente do 
Registro de Preço, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da 
Lei n. º8.666/1993. 

 

16. Das Sanções Administrativas  

16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pelo Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total 
do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a 
aplicação das seguintes sanções:  

16.1.1. Advertência por escrito;  

16.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação; 

 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do produto não fornecido; 

 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não fornecido, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 

16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a 
Administração, por até cinco anos; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 
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16.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 

16.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato 
ou instrumento equivalente; 

16.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

16.2.3. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Pública Municipal; 

16.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

16.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas, na forma da lei;  

16.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela futura CONTRATADA; 

16.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

16.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

16.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

16.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

16.4.4. Não mantiver a proposta;  

16.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

16.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.4.7. Cometer fraude fiscal; 

16.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do certame. 

16.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório. 

16.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos 
Cadastros de estilo. 

 

17. Da Fiscalização  

17.1. O setor competente para autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do 
objeto desta licitação será do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, observados os artigos 
73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pelo beneficiário do Registro de 
Preços no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de Referência, a proposta e as 
disposições da Ata de Registro de Preços, podendo, o mesmo delegar tal função a um 
servidor pertencente ao referido Fundo. 

17.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do beneficiário do Registro de Preços 
perante o Órgão Gerenciador ou a terceiros, todos os trabalhos registrados estarão 
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sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão Gerenciador, a qualquer hora, por 
seus representantes devidamente credenciados. 

17.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou 
impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

17.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as 
avaliações e medições, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas 
nos documentos que compõem a Ata de Registro de Preços. 

17.5. Toda troca de informações e correspondências entre o beneficiário do Registro de 
Preços e o Órgão Gerenciador, bem como todas as instruções da Fiscalização ao 
beneficiário do Registro de Preços, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em 
documento específico.  

17.6. Todos os expedientes escritos do beneficiário do Registro de Preços, após seu 
registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para decisão, acompanhados de parecer 
da Fiscalização. 

17.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do Órgão 
Gerenciador, resolver as dúvidas e as questões expostas pelo beneficiário do Registro de 
Preços, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

17.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja 
constatada pela Fiscalização, fica obrigada ao beneficiário do registro de Preço, por sua 
conta e risco, à correção.  

17.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 
importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento do 
fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que o beneficiário do Registro 
de Preços tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 

18. Da Subcontratação  

18.1. O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar o objeto 
deste Edital, sem prévia autorização do Órgão Gerenciador, por escrito, sendo vedada a 
efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da licitação. 

18.2. A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade total pelo cumprimento de todos 
os termos e condições deste Termo de Referência. 

 

19. Da Dotação Orçamentária  

19.1. As despesas futuras geradas dos contratos ou instrumentos hábeis, formalizados 
como decorrência desta Ata de Registro de Preços, correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas vigentes no exercício financeiro respectivo. 

 

20. Da Publicação  
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20.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário 
Oficial, sendo esta de responsabilidade do Órgão Gerenciador. 

 

21. Das Disposições Finais  

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) É vedado caucionar ou utilizara Ordem de Fornecimento decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira. 

21.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal poderá 
utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização da Secretaria responsável. 

21.3. Em se tratando de adesão por outro órgão, caberá ao beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não da prestação, independentemente dos quantitativos registrado sem Ata, desde que 
esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

21.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem anterior não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços. 

21.5. Caberá ao órgão que se utilizar ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 
este Registro de Preço  

22. Do Foro 

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus – Bahia para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata, com renuncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que possa ser. 

E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente 
com as testemunhas que também a assinam. 

 

Ilhéus, 19 de julho 2021.  

 

_________________________________        _______________________________ 

                            Órgão 
Gerenciador 

                                     Beneficiário 

 

Testemunhas: 

   

CPF/RG:               CPF/RG: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, com sede na Rua Araújo Pinho nº 07, 2º 
Andar, Centro, CEP: 45.653-145, Ilhéus, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.663.203/0001-07, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde de 
Ilhéus, Sr. GERALDO RIBEIRO MAGELA, Portador da Carteira de Identidade n° 
1103736600 SSP/BA e CPF 391.214.618-00 e do outro lado a empresa NOVASUL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 14.595.725/0001-84 
ENDEREÇO: Rua Augusto Berticelli, n° 67  BAIRRO: Centro CIDADE: Barão de Cotegipe 
- RS CEP: 99.740-000, doravante designada como  FORNECEDORA, neste ato 
representado pelo Sr(a)Person Dilomar Niec, CI nº , CPF nº718.767.740-53, vencedora e 
adjudicatária do Pregão acima referido, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas 
nas cláusulas seguintes: 

 

1. Do Objeto  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por item para futura e eventual 
aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e emergência 
geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I) que juntamente com a proposta 
comercial da empresa signatária desta Ata, passam a integrar este instrumento. 

 

2. Pressupostos Jurídicos e Administrativos 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços decorre do procedimento administrativo 
nº16754/2020, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2021, do 
dia 09/04/2021, julgado e homologado em 09/07/2021, regido pelo disposto na Lei nº 
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores.    

 

3. Da Vinculação 

3.1. Os termos da presente Ata deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas no Edital do Pregão para Registro de Preços acima 
referenciado na proposta cujo(s) preço(s) será(ão) registrado(s) e com o disposto na 
legislação aplicável. 

 

4. Dos Preços Registrados  

4.1. O valor da presente contratação será conforme discriminado abaixo, o qual foi 
ofertado na proposta de preços da empresa signatária desta Ata, estando nele incluídos 
todos impostos e demais encargos incidentes.  

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO 
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 UNITÁRIO TOTAL 

07 

ATENSINA, comprimido 0,150mg. A 
embalagem devera conter a impressão 
"venda proibida pelo comercio". Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Marca: BOEHRINGER 

UN 5.000 0,45 2.250,00 

34 

EPINEFRINA, solucao injetavel 1 mg/mL 
ampola 1mL, a embalagem devera conter a 
impressão "venda proibida pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricação 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Marca: HYPOFARMA 

AMP 

1 ml 
5.000 1,61 8.050,00 

Valor Total 10.300,00 

 

5. Da Vigência do Registro de Preços  

5.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, o Município não ficará obrigado a efetivar 
as contratações que dela poderão advir, sendo-lhe facultada a adoção de outros meios 
para aquisição do objeto, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.   

 

6. Do prazo de Execução  

6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco do beneficiário 
do Registro de Preços e será procedida de acordo com as necessidades do órgão gestor 
que fixará o fornecimento necessário e o prazo de entrega através de Ordem de 
Fornecimento. 

 

7. Do Gerenciamento do Registro de Preços  

7.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ilhéus, para avaliar o 
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do 
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.    

 



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 56 

8. Da Obrigação de Manter as Condições de Habilitação e Qualificação Exigidas 
na Licitação 

8.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão realizado 
deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando 
facultado ao Município, a qualquer momento, exigir a apresentação dos documentos 
comprobatórios. 

 

9. Das Condições de Fornecimento e Pagamento 

9.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem 
de Fornecimento emitida pelo Município desde que compatível com a proposta ofertada e 
as especificações contidas no Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de 
Fornecimento.  

9.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, 
na Ordem de Fornecimento ou em outro instrumento equivalente, de modo expresso ou 
de modo implícito como decorrência das especificações, o fornecimento, quando 
solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e 
observará as necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras condições que se 
façam imperiosas.   

9.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) 
fiscal (is) / fatura(s), acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação 
do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na 
conta corrente bancária em nome do beneficiário do Registro de Preços, indicada pelo 
mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade 
gestora do Órgão Gerenciador, atestando a execução satisfatória do fornecimento 
correspondente e observadas as demais exigências a seguir indicadas:  

9.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

9.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

9.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de 
inadmissão do fornecimento.  

9.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar 
a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

9.3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os 
documentos necessários estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver 
pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou de correção monetária. 

9.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o 
Órgão Gerenciador, isento de qualquer ônus adicional por tal medida. 

9.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e 
emolumentos que recaírem sobre o objeto da presente contratação, correrão por conta do 
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beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu preço, todos os 
custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto que vier 
a ser contratado. 

9.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do 
Registro de Preços, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que 
o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo cumprimento de todas as 
obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução desta da Ata de 
Registro de Preços. 

9.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente no Município em favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o 
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

9.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

 

10. Do Recebimento 

10.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições 
previstas em procedimento interno para o recebimento do objeto. 

10.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais 
pendências executivas a serem satisfeitas pela Contratada.  

10.3. O Órgão Gerenciador reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato 
nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 
Federal no 8.666/93. 

10.4. A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições 
ou vícios que eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as 
despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva do beneficiário do Registro de 
Preços. 

 

11. Das Obrigações do Beneficiário do Registro de Preços 

11.1. O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no 
Termo de Referência a: 

11.1.1. O beneficiário do registro de preços obriga-se a manter, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços. 

11.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte 
do beneficiário do registro de preços não importará, de forma alguma, em alteração da 
Ata de Registro de Preços, podendo o Órgão Gerenciador exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 
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11.1.3. O beneficiário do registro de preços é responsável pelo pagamento de todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, 
administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da execução da Ata de Registro 
de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para o cumprimento do 
objeto. 

11.1.4. O beneficiário do registro de preços assumirá inteira responsabilidade pelas 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho 
e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 

11.1.5. A inadimplência do beneficiário do registro de preços com referência a todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes da Ata de Registro de Preços não 
transferem ao Órgão Gerenciador a responsabilidade por seu pagamento. 

11.1.6. O beneficiário do registro de preços obrigar-se-á a desenvolver o objeto 
deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços. 

11.1.7. Independente da fiscalização do Órgão Gerenciador, o beneficiário do 
registro de preços será responsável por toda execução do objeto contratual, com 
supervisão do Órgão Gerenciador. 

11.1.8. Cabe ao beneficiário do registro de preços permitir e facilitar à fiscalização, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

11.1.9. O beneficiário do registro de preços assumirá total responsabilidade por 
danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, decorrentes da execução do 
objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão Gerenciador de todas as 
responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.  

11.1.10. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a manter, durante toda a 
execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.1.11. É responsabilidade do beneficiário do registro de preços o fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução do objeto.    

11.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por 
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam 
impostas ao Órgão Gerenciador;  

11.1.13. Todos os produtos e materiais necessários à execução do fornecimento ficarão 
sob a guarda e responsabilidade da contratada. 

11.1.14. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar 
danos à saúde humana. 

11.1.15 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses. 

11.1.16. É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:  

11.1.16.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, 
durante a vigência do Contrato;  



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 59 

11.1.16.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do Órgão Gerenciador;  

11.1.16.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com 
outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem a autorização prévia do Órgão Gerenciador. 

12. Obrigações do Órgão Gerenciador 

12.1. Fornecer ao beneficiário da Ata de Registro de Preços as informações e a 
documentação técnica indispensáveis à realização do objeto ora contratado; 

12.2. Credenciar, por escrito, junto ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, um 
representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como seu fiscal e único 
interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

12.3. Assegurar o acesso dos empregados do beneficiário da Ata de Registro de Preços 
às suas dependências, aos locais de realização do objeto, quando a hipótese assim 
exigir;  

12.4. Emitir a Ordem de Fornecimento para execução do contrato do beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, que não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber 
tal documento; 

12.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 
seus interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

12.6. Notificar o beneficiário da Ata de Registro de Preços, imediatamente, sobre faltas e 
defeitos observados na execução da Ata de Registro de Preços; 

12.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades previstas. 

12.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

12.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

13. Das Alterações 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no artigo 65,II,"d" da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
Setor de Compras negociará como prestador sua redução. 

13.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o beneficiário do registro, 
antes de ser convocado a assinara Ordem de Fornecimento, poderá requerer, por escrito, 
o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento  comprovantes, como 
exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as 
exigências da Ata de Registro de Preços. 
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14. Do Reajustamento e Revisão 

14.1. Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da 
vigência da ata.  

14.2. Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações 
estipuladas pelo art. 65 da Lei 8.666/93. 

15. Rescisão, Suspensão ou Cancelamento do Registro 

15.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente 
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse 
público devidamente fundamentado. 

15.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua 
rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 
10.520/2002. 

15.3. O Órgão Gerenciador do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de 
Registro de Preços nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
n. º8.666/1993 

15.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n. º 
8.666/1993 não cabe ao beneficiário do registro o direito a qualquer indenização. 

15.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando: 

a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas na Ata; 

b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do 
Registro de Preço; 

c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, decorrente do 
Registro de Preço, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da 
Lei n. º8.666/1993. 

 

16. Das Sanções Administrativas  

16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pelo Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total 
do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a 
aplicação das seguintes sanções:  

16.1.1. Advertência por escrito;  

16.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação; 

 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do produto não fornecido; 

 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não fornecido, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 61 

16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a 
Administração, por até cinco anos; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 

16.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 

16.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato 
ou instrumento equivalente; 

16.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

16.2.3. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Pública Municipal; 

16.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

16.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas, na forma da lei;  

16.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela futura CONTRATADA; 

16.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

16.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

16.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

16.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

16.4.4. Não mantiver a proposta;  

16.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

16.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.4.7. Cometer fraude fiscal; 

16.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do certame. 

16.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório. 

16.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos 
Cadastros de estilo. 

17. Da Fiscalização  

17.1. O setor competente para autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do 
objeto desta licitação será do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, observados os artigos 
73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pelo beneficiário do Registro de 
Preços no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de Referência, a proposta e as 
disposições da Ata de Registro de Preços, podendo, o mesmo delegar tal função a um 
servidor pertencente ao referido Fundo. 
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17.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do beneficiário do Registro de Preços 
perante o Órgão Gerenciador ou a terceiros, todos os trabalhos registrados estarão 
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão Gerenciador, a qualquer hora, por 
seus representantes devidamente credenciados. 

17.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou 
impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

17.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as 
avaliações e medições, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas 
nos documentos que compõem a Ata de Registro de Preços. 

17.5. Toda troca de informações e correspondências entre o beneficiário do Registro de 
Preços e o Órgão Gerenciador, bem como todas as instruções da Fiscalização ao 
beneficiário do Registro de Preços, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em 
documento específico.  

17.6. Todos os expedientes escritos do beneficiário do Registro de Preços, após seu 
registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para decisão, acompanhados de parecer 
da Fiscalização. 

17.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do Órgão 
Gerenciador, resolver as dúvidas e as questões expostas pelo beneficiário do Registro de 
Preços, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

17.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja 
constatada pela Fiscalização, fica obrigada ao beneficiário do registro de Preço, por sua 
conta e risco, à correção.  

17.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 
importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento do 
fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que o beneficiário do Registro 
de Preços tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 

18. Da Subcontratação  

18.1. O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar o objeto 
deste Edital, sem prévia autorização do Órgão Gerenciador, por escrito, sendo vedada a 
efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da licitação. 

18.2. A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade total pelo cumprimento de todos 
os termos e condições deste Termo de Referência. 

19. Da Dotação Orçamentária  

19.1. As despesas futuras geradas dos contratos ou instrumentos hábeis, formalizados 
como decorrência desta Ata de Registro de Preços, correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas vigentes no exercício financeiro respectivo. 

 

20. Da Publicação  
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20.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário 
Oficial, sendo esta de responsabilidade do Órgão Gerenciador. 

 

21. Das Disposições Finais  

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

b) É vedado caucionar ou utilizara Ordem de Fornecimento decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira. 

21.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal poderá 
utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização da Secretaria responsável. 

21.3. Em se tratando de adesão por outro órgão, caberá ao beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não da prestação, independentemente dos quantitativos registrado sem Ata, desde que 
esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

21.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem anterior não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços. 

21.5. Caberá ao órgão que se utilizar ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 
este Registro de Preço  

22. Do Foro 

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus – Bahia para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata, com renuncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que possa ser. 

E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente 
com as testemunhas que também a assinam. 

 

Ilhéus, 19 de julho 2021 

_________________________________        _______________________________ 

                            Órgão 
Gerenciador 

                                     Beneficiário 

 

Testemunhas: 

   

CPF/RG:               CPF/RG: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, com sede na Rua Araújo Pinho nº 07, 2º 
Andar, Centro, CEP: 45.653-145, Ilhéus, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.663.203/0001-07, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde de 
Ilhéus, Sr. GERALDO RIBEIRO MAGELA, Portador da Carteira de Identidade n° 
1103736600 SSP/BA e CPF 391.214.618-00 e do outro lado a empresa ZUCK PAPEIS 
LTDA CNPJ: 23.232.280/0001-69 ENDEREÇO: Rua Buenopolis, N° 200, Acesso BR 224 
BAIRRO: SUBAÉ CIDADE: Feira De Santana-BA   CEP: 44.094-594, doravante 
designada como  FORNECEDORA, neste ato representado pelo Sr(a)Carlos André 
Almeida de Jesus , CI nº 1013804880, CPF nº 010.446.585-92 e Cleber Nunes Ribeiro CI 
nº 0506488292, CPF nº 549.926.005-91, inscrita no CPF nº: 012.666.705-56, vencedora e 
adjudicatária do Pregão acima referido, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas 
nas cláusulas seguintes: 

 

1. Do Objeto  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por item para futura e eventual 
aquisição de medicamentos utilizados nas unidades de urgência e emergência 
geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I) que juntamente com a proposta 
comercial da empresa signatária desta Ata, passam a integrar este instrumento. 

 

2. Pressupostos Jurídicos e Administrativos 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços decorre do procedimento administrativo 
nº16754/2020, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2021, do 
dia 09/04/2021, julgado e homologado em 09/07/2021, regido pelo disposto na Lei nº 
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores.    

 

3. Da Vinculação 

3.1. Os termos da presente Ata deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas no Edital do Pregão para Registro de Preços acima 
referenciado na proposta cujo(s) preço(s) será(ão) registrado(s) e com o disposto na 
legislação aplicável. 

 

4. Dos Preços Registrados  

4.1. O valor da presente contratação será conforme discriminado abaixo, o qual foi 
ofertado na proposta de preços da empresa signatária desta Ata, estando nele incluídos 
todos impostos e demais encargos incidentes.  
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ITEM 
DESCRIÇÃO 

 
UN QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

01 

ÁCIDO, Ascórbico, 100 Mg/ML, Injetável, 
ampola 5 ml. A embalagem do produto 
devera conter a impressa " venda proibida 
pelo comercio ." Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Marca: 
FARMACE 

UN 15.000 0,92 13.800,00 

02 

ACIDO, tranexamico 50mg/mL, injetável, 
ampola com 5 mL. A embalagem deve 
apresentar a frase: venda proibida pelo 
comercio. O fornecedor deve apresentar 
bula, registro do produto na ANVISA e 
certificado de boas praticas de fabricação- 
CBPF em conformidade com as resoluções 
vigentes na ANVISA. Em caso do fabricante 
fora do MERCOSUL, apresentar documento 
do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial. Unidade de fornecimento: ampola. 
Marca: ZYDUS NIKKHO 

UN 2.500 3,90 9.750,00 

06 

AMPICILINA sódica, pó para solução 
injetável 1g + diluente. a embalagem do 
produto devera conter a seguinte 
impressão: " venda proibida pelo comercio." 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricação 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Marca: TEUTO 

UN 5.000 3,48 17.400,00 

13 

CEFTRIAXONA sódica, pó para solução 
injetável 1g IV + diluente 10 mL (R). a 
embalagem do produto devera conter a 
seguinte impressão: " venda proibida pelo 
comercio. " Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor 

UN 10.000 7,82 78.200,00 
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oficial.  Marca: TEUTO 

25 

CLORETO, de sodio 0,9%, solucao 
injetavel, sistema fechado de transferencia, 
embalagem primaria bolsa flexivel, 
contendo involucro protetor, 250 mL. A 
embalagem deve conter venda proibida 
pelo comercio. Apresentar registro do 
produto na Anvisa e certificado de boas 
praticas, fabricacao e controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolucao ANVISA em 
vigencia. Em caso do fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Marca: 
FARMACE 

FR 50.000 2,19 109.500,00 

29 

DICLOFENACO sódico, 25 mg/ml, solução 
injetável, ampola de 3 ml. A embalagem 
deve conter " venda proibida pelo comercio 
". Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Marca: 
FARMACE 

UN 20.000 0,71 14.200,00 

42 

FLUMAZENIL, solucao injetavel 0,1mg/mL 
ampola 5mL, a embalagem devera conter a 
impressao "venda proibida pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Marca: TEUTO 

AMP 

5 ml 
2.000 9,08 18.160,00 

50 

HALOPERIDOL, solucao injetavel 5mg/mL, 
ampola 1mL, a embalagem devera conter a 
impressao "venda proibida pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Marca: HYPOFARMA 

AMP 

1 ml 
6.000 1,57 9.420,00 

54 

HIDROCORTISONA, succinato sodico, 100 
mg, injetavel. A embalagem deve 
apresentar a frase: venda proibida pelo 
comercio. O fornecedor deve apresentar 

AMP 3.000 2,03 6.090,00 



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 20 de julho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 152, Caderno I 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 67 

bula, registro do produto na ANVISA e 
certificado de boas praticas de fabricacao - 
CBPF em conformidade com as resolucoes 
da ANVISA em vigencia. Em caso do 
fabricante fora do MERCOSUL, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. Unidade de fornecimento: 
Frasco ou ampola.  Marca: TEUTO 

59 

METOCLOPRAMIDA, solucao injetavel 5 
mg/mL ampola 2 mL, a embalagem devera 
conter a impressao "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricacao e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do 
mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Marca: 
FARMACE 

AMP 

2 ml 
15.000 0,51 7.650,00 

Valor Total 284.170,00 

 

5. Da Vigência do Registro de Preços  

5.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, o Município não ficará obrigado a efetivar 
as contratações que dela poderão advir, sendo-lhe facultada a adoção de outros meios 
para aquisição do objeto, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.   

 

6. Do prazo de Execução  

6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco do beneficiário 
do Registro de Preços e será procedida de acordo com as necessidades do órgão gestor 
que fixará o fornecimento necessário e o prazo de entrega através de Ordem de 
Fornecimento. 

 

7. Do Gerenciamento do Registro de Preços  

7.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ilhéus, para avaliar o 
mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do 
preço e publicar trimestralmente os preços registrados.    

 

8. Da Obrigação de Manter as Condições de Habilitação e Qualificação Exigidas 
na Licitação 
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8.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão realizado 
deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando 
facultado ao Município, a qualquer momento, exigir a apresentação dos documentos 
comprobatórios. 

 

9. Das Condições de Fornecimento e Pagamento 

9.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem 
de Fornecimento emitida pelo Município desde que compatível com a proposta ofertada e 
as especificações contidas no Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de 
Fornecimento.  

9.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, 
na Ordem de Fornecimento ou em outro instrumento equivalente, de modo expresso ou 
de modo implícito como decorrência das especificações, o fornecimento, quando 
solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e 
observará as necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras condições que se 
façam imperiosas.   

9.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) 
fiscal (is) / fatura(s), acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação 
do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na 
conta corrente bancária em nome do beneficiário do Registro de Preços, indicada pelo 
mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade 
gestora do Órgão Gerenciador, atestando a execução satisfatória do fornecimento 
correspondente e observadas as demais exigências a seguir indicadas:  

9.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

9.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

9.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de 
inadmissão do fornecimento.  

9.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar 
a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

9.3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os 
documentos necessários estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver 
pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou de correção monetária. 

9.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o 
Órgão Gerenciador, isento de qualquer ônus adicional por tal medida. 

9.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e 
emolumentos que recaírem sobre o objeto da presente contratação, correrão por conta do 
beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu preço, todos os 
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custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto que vier 
a ser contratado. 

9.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do 
Registro de Preços, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que 
o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo cumprimento de todas as 
obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução desta da Ata de 
Registro de Preços. 

9.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente no Município em favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o 
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

9.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

 

10. Do Recebimento 

10.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições 
previstas em procedimento interno para o recebimento do objeto. 

10.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais 
pendências executivas a serem satisfeitas pela Contratada.  

10.3. O Órgão Gerenciador reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato 
nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 
Federal no 8.666/93. 

10.4. A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições 
ou vícios que eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as 
despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva do beneficiário do Registro de 
Preços. 

 

11. Das Obrigações do Beneficiário do Registro de Preços 

11.1. O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no 
Termo de Referência a: 

11.1.1. O beneficiário do registro de preços obriga-se a manter, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços. 

11.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte 
do beneficiário do registro de preços não importará, de forma alguma, em alteração da 
Ata de Registro de Preços, podendo o Órgão Gerenciador exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 
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11.1.3. O beneficiário do registro de preços é responsável pelo pagamento de todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, 
administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da execução da Ata de Registro 
de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para o cumprimento do 
objeto. 

11.1.4. O beneficiário do registro de preços assumirá inteira responsabilidade pelas 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho 
e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 

11.1.5. A inadimplência do beneficiário do registro de preços com referência a todos 
os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes da Ata de Registro de Preços não 
transferem ao Órgão Gerenciador a responsabilidade por seu pagamento. 

11.1.6. O beneficiário do registro de preços obrigar-se-á a desenvolver o objeto 
deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços. 

11.1.7. Independente da fiscalização do Órgão Gerenciador, o beneficiário do 
registro de preços será responsável por toda execução do objeto contratual, com 
supervisão do Órgão Gerenciador. 

11.1.8. Cabe ao beneficiário do registro de preços permitir e facilitar à fiscalização, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

11.1.9. O beneficiário do registro de preços assumirá total responsabilidade por 
danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, decorrentes da execução do 
objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão Gerenciador de todas as 
responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.  

11.1.10. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a manter, durante toda a 
execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.1.11. É responsabilidade do beneficiário do registro de preços o fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução do objeto.    

11.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por 
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam 
impostas ao Órgão Gerenciador;  

11.1.13. Todos os produtos e materiais necessários à execução do fornecimento ficarão 
sob a guarda e responsabilidade da contratada. 

11.1.14. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar 
danos à saúde humana. 

11.1.15 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses. 

11.1.16. É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:  

11.1.16.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, 
durante a vigência do Contrato;  
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11.1.16.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do Órgão Gerenciador;  

11.1.16.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com 
outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem a autorização prévia do Órgão Gerenciador. 

12. Obrigações do Órgão Gerenciador 

12.1. Fornecer ao beneficiário da Ata de Registro de Preços as informações e a 
documentação técnica indispensáveis à realização do objeto ora contratado; 

12.2. Credenciar, por escrito, junto ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, um 
representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como seu fiscal e único 
interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

12.3. Assegurar o acesso dos empregados do beneficiário da Ata de Registro de Preços 
às suas dependências, aos locais de realização do objeto, quando a hipótese assim 
exigir;  

12.4. Emitir a Ordem de Fornecimento para execução do contrato do beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, que não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber 
tal documento; 

12.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 
seus interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

12.6. Notificar o beneficiário da Ata de Registro de Preços, imediatamente, sobre faltas e 
defeitos observados na execução da Ata de Registro de Preços; 

12.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que 
atendidas as formalidades previstas. 

12.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

12.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

13. Das Alterações 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no artigo 65,II,"d" da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
Setor de Compras negociará como prestador sua redução. 

13.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o beneficiário do registro, 
antes de ser convocado a assinara Ordem de Fornecimento, poderá requerer, por escrito, 
o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento  comprovantes, como 
exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível cumprir as 
exigências da Ata de Registro de Preços. 
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14. Do Reajustamento e Revisão 

14.1. Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da 
vigência da ata.  

14.2. Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações 
estipuladas pelo art. 65 da Lei 8.666/93. 

15. Rescisão, Suspensão ou Cancelamento do Registro 

15.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente 
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse 
público devidamente fundamentado. 

15.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua 
rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 
10.520/2002. 

15.3. O Órgão Gerenciador do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de 
Registro de Preços nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
n. º8.666/1993 

15.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n. º 
8.666/1993 não cabe ao beneficiário do registro o direito a qualquer indenização. 

15.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando: 

a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas na Ata; 

b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do 
Registro de Preço; 

c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, decorrente do 
Registro de Preço, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da 
Lei n. º8.666/1993. 

 

16. Das Sanções Administrativas  

16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pelo Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total 
do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a 
aplicação das seguintes sanções:  

16.1.1. Advertência por escrito;  

16.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação; 

 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do produto não fornecido; 

 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do produto não fornecido, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 
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16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a 
Administração, por até cinco anos; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 

16.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 

16.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato 
ou instrumento equivalente; 

16.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

16.2.3. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Pública Municipal; 

16.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

16.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas, na forma da lei;  

16.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela futura CONTRATADA; 

16.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

16.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

16.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

16.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

16.4.4. Não mantiver a proposta;  

16.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

16.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.4.7. Cometer fraude fiscal; 

16.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do certame. 

16.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório. 

16.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos 
Cadastros de estilo. 

 

17. Da Fiscalização  

17.1. O setor competente para autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do 
objeto desta licitação será do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, observados os artigos 
73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pelo beneficiário do Registro de 
Preços no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, 
rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de Referência, a proposta e as 
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disposições da Ata de Registro de Preços, podendo, o mesmo delegar tal função a um 
servidor pertencente ao referido Fundo. 

17.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do beneficiário do Registro de Preços 
perante o Órgão Gerenciador ou a terceiros, todos os trabalhos registrados estarão 
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão Gerenciador, a qualquer hora, por 
seus representantes devidamente credenciados. 

17.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou 
impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

17.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as 
avaliações e medições, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas 
nos documentos que compõem a Ata de Registro de Preços. 

17.5. Toda troca de informações e correspondências entre o beneficiário do Registro de 
Preços e o Órgão Gerenciador, bem como todas as instruções da Fiscalização ao 
beneficiário do Registro de Preços, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em 
documento específico.  

17.6. Todos os expedientes escritos do beneficiário do Registro de Preços, após seu 
registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para decisão, acompanhados de parecer 
da Fiscalização. 

17.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do Órgão 
Gerenciador, resolver as dúvidas e as questões expostas pelo beneficiário do Registro de 
Preços, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

17.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja 
constatada pela Fiscalização, fica obrigada ao beneficiário do registro de Preço, por sua 
conta e risco, à correção.  

17.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 
importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento do 
fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que o beneficiário do Registro 
de Preços tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 

18. Da Subcontratação  

18.1. O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar o objeto 
deste Edital, sem prévia autorização do Órgão Gerenciador, por escrito, sendo vedada a 
efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da licitação. 

18.2. A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não eximirá o 
beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade total pelo cumprimento de todos 
os termos e condições deste Termo de Referência. 

 

19. Da Dotação Orçamentária  

19.1. As despesas futuras geradas dos contratos ou instrumentos hábeis, formalizados 
como decorrência desta Ata de Registro de Preços, correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas vigentes no exercício financeiro respectivo. 
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20. Da Publicação  

20.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário 
Oficial, sendo esta de responsabilidade do Órgão Gerenciador. 

 

21. Das Disposições Finais  

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

c) É vedado caucionar ou utilizara Ordem de Fornecimento decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira. 

21.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal poderá 
utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização da Secretaria responsável. 

21.3. Em se tratando de adesão por outro órgão, caberá ao beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não da prestação, independentemente dos quantitativos registrado sem Ata, desde que 
esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

21.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem anterior não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços. 

21.5. Caberá ao órgão que se utilizar ata, verificar a vantagem econômica da adesão a 
este Registro de Preço  

22. Do Foro 

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus – Bahia para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata, com renuncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que possa ser. 

E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente 
com as testemunhas que também a assinam. 

 

Ilhéus, 19 de julho de 2021  

_________________________________        _______________________________ 

                            Órgão 
Gerenciador 

                                     Beneficiário 

 

Testemunhas: 

   

CPF/RG:               CPF/RG: 
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Ilhéus, 19 de julho de 2021. 

NOTIFICAÇÃO nº 007/2021. 

 

A 

HELDER DE OLIVEIRA ALVES  
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI 

 

ASSUNTO: OBRA EM RITMO LENTO.  

 

CONTRATO: 055/2020 

 

Excelentíssimo Senhor,  

Em referência a execução de serviços para construção do novo Canal do Malhado 
– 1ª etapa, situado no Bairro Malhado, Ilhéus-BA, venho por meio desta, NOTIFICAR a 
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.366.615/0001-48, pela 
morosidade na execução da obra, com base nos termos da Cláusula Nona e Decima 
Quinta do contrato 055/2020, firmado entre empresa e a prefeitura. 

A Fiscalização da obra do canal do Malhado informa que a mesma se encontra em 
ritmo lento há aproximadamente 28 (vinte e oito) dias mesmo após a publicação do termo 
aditivo ao contrato pleiteado pela empresa.  

A contratada e seus representantes, firmaram um compromisso através de uma 
ATA de reunião, e informaram um cronograma de conclusão de execução da obra no dia 
29 de junho, informando que os serviços seriam finalizados dentro de um mês, ou seja, no 
dia 30 de julho conforme registrado em ATA, entretanto, a Fiscalização em vistoria entre 
os dias, 27 de junho a 19 de julho, não encontrou movimentação de execução do objeto, 
compatível com a condição pactuada para a conclusão da obra, mostrando mais uma vez 
que a empresa de forma desonesta tentou ludibriar a Fiscalização.  

A empresa CTA não vem cumprindo com as cláusulas contratuais, fato este 
constatado por diversas vezes pela Secretaria de Infraestrutura através da Fiscalização, 
ressaltamos também que a contratada foi NOTIFICADA diversas vezes por inúmeros 
motivos, inclusive pela morosidade na execução do objeto, contudo, a inércia da empresa, 
e seu notório desrespeito para com a obra, demonstra a falta de compromisso para 
conclusão do objeto, esta atitude por parte da empresa é inaceitável e afronta mais uma 
vez o poder público municipal. 

Sendo assim, a Fiscalização, ao constatar que a obra se encontra em ritmo lento e 
gerando prejuízos inclusive financeiros para os feirantes locais, pois os acessos tiveram 
que ser desviados, por conta da execução da obra, solicita que a empresa contratada 
retome as obras de modo satisfatório dentro de um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a fim de 
cumprir o cronograma pactuado, não sendo admissível morosidade por parte da 
contratada para a conclusão da obra.  
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Informamos que a não retomada dos serviços após o recebimento desta 
Notificação acarretará o descumprimento e implicará em sanções administrativas e 
abertura de um PAR (Processo de Apuração de Responsabilidade), bem como aplicação 
de multas previstas na Cláusula Décima Quinta do contrato da obra firmada entre a 
Prefeitura Municipal de Ilhéus e a empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI. 

 

Atenciosamente, 

 

RICARDO ASSIS RAMOS 
Gerente de Orçamento e Controle/ Fiscal do contrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

 

Acolho a presente notificação, 

 

ÁTILA MENEZES DOCIO 

Secretário de Infraestrutura e Defesa Civil 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
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