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de Dezembro de 2019 e publicado em 03 de Dezembro 
de 2019, cujo o objeto é a prestação de serviços de 
publicação de avisos de licitações e outros no Diário 
Oficial da União – DOU para atendimento das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.

Esta portaria tem seus efeitos retroativos à 02 de 
Dezembro de 2019.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2020.

Helder Almeida de Souza 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 05/2020
DE 14 DE JANEIRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

PORTARIA Nº 3/2020
DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores André Luiz Oliveira dos Anjos 
Cad. 820660, Bárbara Maria Pio Dias Amaral Cad. 
829747 e Geilza silva e Silva Cad. 830845, para sob a 
presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 
Contrato n° 9912432704 - CORREIOS, cujo objeto é a 
prestação de serviços pela ECT, de serviços e vendas de 
produtos que atendam as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari. 

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 02 de 
Janeiro de 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2020

Hélder Almeida de Souza
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 4/2020
DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, André Luiz Oliveira dos Anjos 
Cad. 820660, Marcelo Soares de Cerqueira Cad. 820402 
e Geilza Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a 
presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 
Contrato n° 0465/2019 – GIBBOR PUBLICIDADE E 
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI-EPP, firmado em 02 
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Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, às servidoras abaixo relacionadas, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

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

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA               
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 003/2020
DE 14 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à empresa H V COELHO 
TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 01442.18.08.705.2019, de 28 de 
fevereiro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa empresa H V COELHO 
TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, estabelecida na 
Rua da Gloria, nº 29, Gleba C, Camaçari/BA, CEP: 
42.807-085, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 32.657.485/0001-
87, inscrição mobiliária nº 37981001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de abril a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
04/07/2019, data de início das atividades no município, 
conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA 184/2019
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
nº 4.420, de 27 de novembro de 2015 e pela Resolução 
CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018 e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo nº 
01309.22.09.461.2019, de 17 de junho de 2019,

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de três (03) anos à 

, inscrita no CNPJ 
sob Nº , com sede na 

, para implantação de 
empreendimento

localizado no Loteamento Prolongamento da Colônia de 

NIGRO EMPREENDIMENTOS LTDA
96.744.248/0001-36 Rua Barro 

Vermelho, 93, Loja 5, Salvador-BA
pluriresidencial, do tipo urbanização 

integrada, denominado Itacimirim Summer Ville, 
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Férias Santa Maria, Quadra D, Lotes nº 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, nas coordenadas 
UTM(WGS84): 603.467/8.604.437, inserido na 

 Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, e na Zona C da 
poligonal da APA Lagoas de Guarajuba, conforme 
Resolução CEPRAM n° 388 de 12 de março de 1991. O 
empreendimento é composto por 92 unidades 
residenciais, do tipo apartamentos, distribuídos em 5 
blocos, com 197 vagas de estacionamento para veículos, 
quiosque e guarita em uma área total de 9.500,00m², 
sendo a área total construída de 5.749,96m²; área verde 
de uso comum de 2.471,31m². Esta Licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. apresentar à SEDUR, 
em 30 (trinta) dias: a) Atestado de Vistoria referente ao 
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico 
expedido pela Defesa Civil do Município ou Corpo de 
Bombeiros do Estado da Bahia; b) Relatórios de 
detalhamento dos programas ambientais, apresentando 
os programas ambientais e todas as medidas de controle 
dos  impactos  ambienta is  executadas pe lo  
empreendimento; c) outorga para lançamento de águas 
pluviais, emitida pelo INEMAII. executar, imediatamente, 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 
Apresentar à CLA, relatório técnico após a execução do 
PRAD e a cada 6(seis) meses pelo período de 2(dois) 
anos, informando a evolução das áreas recuperadas; III.é 
proibido: a) lançamento de qualquer tipo de efluente no 
solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de 
áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; IV.apresentar à 

Centro TAMAR/ICMBio, 
referente a operação do empreendimento, conforme 
Resolução CONAMA Nº 10, de 24 de outubro de 1996; V. 
obedecer ao que for estabelecido pelo Tamar/ICMBio; VI. 
a tender  r igorosamente  aos  cond ic ionantes  
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
VII. comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência direta do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  VIII. manter os parâmetros urbanísticos/ 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – 

IX. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 

Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 2 da Macrozona Urbana de 
Itacimirim – MG-ZU.4

CLA, 
imediatamente, manifestação do 

AOP de Projeto Nº 044/2017 de 13/07/2017, emitida 
através do Processo nº 01068.22.09.002.2017 de 
02/05/2017, por esta SEDUR; requerer previamente à 
SEDUR, a competente Licença para alteração que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

seus efeitos legais.

Art. 3.ºEstabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da mesma se descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.ºEsta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 20 DEZEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 AO 
CONTRATO N° 0444/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 
OBRAS EM PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, (LOTE I), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0444/2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
003/2019. 
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OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Ação 3021, Elemento 4.4.90.51, fonte 4190.000.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 01 de novembro de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 AO 
CONTRATO N° 0445/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 
OBRAS EM PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, (LOTE II), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA RCI – CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE 
LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0445/2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
003/2019. 

OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Ação 3021, Elemento 4.4.90.51, fonte 4190.000.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 

n°01/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 01 de novembro de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 AO 
CONTRATO N° 0446/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 
OBRAS EM PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, (LOTE III), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0446/2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
003/2019. 

OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Ação 3021, Elemento 4.4.90.51, fonte 4190.000.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente.
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Camaçari, 01 de novembro de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA Nº. 001/2020
DE 08 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, Resolve:

Art. 1º - Suspender o gozo das férias concedidas no mês 
de janeiro de 2020, ao servidor ALYSON BAHIA DA 
SILVA, Matrícula nº 61226, ocupante do cargo de 
Assessor Jurídico, referente ao período aquisitivo de 
11/03/2018 a 11/03/2019, para fruição em data oportuna, 
a ser fixada por essa secretaria. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JANEIRO DE 
2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2019 DO 
CONTRATO Nº 0227/2018 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 

DARIANA BARBOSA SILVEIRA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Elias Natan 
Moraes Dias, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0227/2018, conforme Processo Nº 
00423.11.07.611.2017, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo Nº 00423.11.07.611.2017, Pregão 
Presencial nº 095/2017.

O B J E TO :  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE PRÓTESE 
DENTÁRIA TOTAL E/OU PARCIAL MÓVEIS PARA O 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando novas 
dotações orçamentárias, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 20 de dezembro de 2019.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde

CONTRATO N.º 0348/2019 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME.
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O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e UNISUL COMÉRCIO 
EIRELI ME, com sede à Rua Castorino Pinto Vieira, 
122, Fundos - Cristóvão Colombo, Vila Velha - 
Espírito Santo, CEP: 29106-560, telefone (27) 3075-
3303, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
17.504.052/0001-06, representada neste ato pela Sra. 
MARIA ANÁLIA CASAGRANDE GUEDES HERPIS, 
brasileira, divorciada, empresária, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n° 749.476.722-34, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
admin is t ra t ivo  n . º  00684 .11 .07 .611 .2018 ,  
decorrentedel ic i taçãonamodal idadede Pregão 
Presencial n.º 0200/2018 para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.º 0302/2018 e que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes 
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 0302/2018 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA.;
c) Ata de Registro de Preços n.º 0302/2018. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na confecção de Camisas Personalizadas, 
para as ações, eventos e atividades desenvolvidas 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES do município de Camaçari, conforme 
Anexos I e II do Edital da licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 178.177,62 (cento 
e setenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e 
sessenta e dois centavos), referente ao lote, constante 
da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir da data de recebimento 
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da Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando 
a empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS
O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari, conforme descrito em ordem de serviço, 
baseado na necessidade da Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f ís ica, 
limpos e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 

preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento d o s  
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e 
desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da o r d e m  
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
l) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição da 
ambulância em caso de necessidade de m a n u t e n ç ã o  
preventiva ou corretiva das então em uso. Em se tratando 
da rede de atenção às urgências e emergências, a 
substituição deverá ser realizada imediatamente, tão 
logo a CONTRATADA t o m e  c o n h e c i m e n t o  d a  
necessidade. Para isso, a mesma deverá possuir reserva 
de carros à disposição, que s e r ã o  d e s l o c a d o s  
sempre que necessário ou quando solicitado pela 
CONTRATANTE. 
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição 
dos veículos em até 05h do comunicado oficial d a  
Administração. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
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leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
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CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari - Bahia, 22 de Julho de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

MARIA ANÁLIA CASAGRANDE GUEDES HERPIS
CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0001/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 28/01/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 29/01/2020, às 08h00min; Disputa: 
29/01/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0002/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 

Acolhimento: 29/01/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 30/01/2020, às 08h00min; Disputa: 
30/01/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0003/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 30/01/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 31/01/2020, às 08h00min; Disputa: 
31/01/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0004/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de preço 
para aquisição de rouparia, para atender as 
necessidades dos usuários da UPA Arembepe, UPA 
Pediátrica, PA Monte Gordo, PA Arthur Sampaio, 
CAPS e Policlínica do município de Camaçari-BA. 
Acolhimento: 30/01/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 31/01/2020, às 09h00min; Disputa: 
31/01/2020, às 14h30min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0005/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
saúde. Acolhimento: 29/01/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 30/01/2020, às 09h00min; 
Disputa: 30/01/2020, às 14h30min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações:Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

TERMO DE REVOGAÇÃO

 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto 

ono art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR os 
oLOTES 10  DO PREGÃO N  0235 /2019  

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro 
de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade 
das ações em saúde. ELIAS NATAN MORAES DIAS 
- SECRETÁRIO DA SAÚDE. 26/12/2019.
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 0008/2020

(Processo Administrativo n.º 01877.11.07.611.2019)

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário do Governo, Sr° JOSÉ GAMA NEVES 
,no uso de suas atribuições, re-ratifica  O objeto da 
licitação ,oriundo do Pregão Presencial Nº 0268/2019 
–COMPEL, cujo objeto é  

.

ONDE SE LÊ:

 
CONTRATO N.º 0008/2020 COMPEL- OBJETO: 

.

 
LEIA-SE:

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento.

Contratação de empresa 
especializada para a contratação de bandas, artistas e 
grupos musicais, para as festividades da Feira Por do 
Sol, lavagens da orla, festejo de Iemanjá e carnaval de 
Camaçari, exceto Lavagem de Arembepe

Contratação de empresa especializada para a 
contratação de bandas, artistas e grupos musicais, para 
as festividades da Feira Por do Sol, lavagens da orla e 
carnaval de Camaçari, exceto Lavagem de Arembepe

Contratação de empresa especializada para a 
contratação de bandas, artistas e grupos musicais, para 
as festividades da Feira Por do Sol, lavagens da orla, 
festejo de Iemanjá e carnaval de Camaçari, exceto 
Lavagem de Arembepe.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Serviços Públicos - SESP, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 249/2019 
(PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preços para Contratação de empresa especializada para 
a execução dos serviços de locação de veículos 
diversos, para transporte de pessoal, materiais, 
documentos, cargas e outros de acordo com as 
exigências constantes no Termo de Referência para 
atender às necessidades para execução das demandas 
da Secretaria de Serviços Públicos - SESP. 
P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  R A D I A L  
TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LTDA. 
Valor: R$ 2.249.980,80 (dois milhões duzentos e 
quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais e 
oitenta centavos) para o Lote 01 e R$ 6.449.989,80 
(seis milhões quatrocentos e quarenta e nove mil 
novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) 
para o Lote 02, conforme descrito abaixo:

CONTRATO N.º 0008/2020 COMPEL- OBJETO: 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/01/2020. ARMANDO 
BRIGHT MANÇUR FILHO - SECRETARIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0007/2020 – PREGÃO 
Nº 249/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de Preços para Contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de locação de veículos diversos, para 
transporte de pessoal, materiais, documentos, cargas e outros 
de acordo com as exigências constantes no Termo de 
Referência para atender às necessidades para execução das 
demandas da Secretaria de Serviços Públicos - SESP. 
PROMITENTE FORNECEDOR: RADIAL TRANSPORTE DE 
VEICULOS E CARGAS LTDA. R$ 2.249.980,80 (dois milhões 
duzentos e quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais e 
oitenta centavos) para o Lote 01 e R$ 6.449.989,80 (seis 
milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e 
oitenta e nove reais e oitenta centavos) para o Lote 02, 
conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 15/01/2020. ARMANDO BRIGHT 
MANÇUR FILHO - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 09h30min, na sala de reuniões do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-
se ordinariamente os membros integrantes do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, ACÁCIA 
CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO e DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, estando presentes os 
seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE 
SOUZA, analista em seguro social – economia, TIAGO 
CACIM D'ERRICO, analista em seguro social – direito, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, analista em 
seguro social – ciências contábeis, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor administrativo e 
financeiro do ISSM, e PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente e 
gestor de recursos do ISSM. A teor do art. 14 do Decreto 
n° 5359/2013, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) análise 
da performance do mês de novembro/2019; b) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; c) definição do resgate para o pagamento da 
folha do mês de dezembro/2019; d) alocação de 
novos recursos; e e) o que ocorrer. Aberta a 12ª 
Reunião Ordinária, o gestor de recursos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos novos membros do Comitê de 
Investimentos, TIAGO CACIM D'ERRICO e CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, nomeados pela 
Portaria n° 114/2019, de 17 de dezembro de 2019, para 
exercerem o mandato de um ano, a partir do dia 
02/01/2020, os quais estão participando desta reunião 
como convidados, haja vista que é a última reunião do 
corrente ano, visando acompanhar as decisões a serem 
tomadas nesta assentada, de forma a assegurar o devido 
acesso a todas as informações e ponderações dos atuais 
membros para a realização da primeira reunião do 
Comitê de Investimentos no ano de 2020, na qual já terão 
direito a voto, sem que haja qualquer prejuízo ao ISSM 
em razão de eventual alegação de desconhecimento a 
respeito do que ocorreu na última reunião do ano de 
2019. Passada a palavra para a presidente ACÁCIA 
CHAVES REIS, a mesma discorreu sobre o primeiro e 
segundo itens da pauta, qual seja, a) análise da 
performance do mês de novembro/2019 e b) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM, tendo apresentado o relatório da SMI Prime 
Consultoria, do qual todos os presentes já haviam 
tomado ciência previamente, onde se verifica que o ISSM 
alcançou resultado insatisfatório no mês de 
novembro/2019, com uma rentabilidade negativa de -

0,70%, enquanto que a meta para o referido período foi 
de 1%. Avaliaram os membros do Comitê de 
Investimentos e demais convidados que esse resultado 
se deve ao rendimento também não satisfatório do 
benchmark de Renda Fixa IMA-Geral que foi de -0,71% 
no referido período, o que, consequentemente, impactou 
numa rentabilidade aquém da meta em todos os fundos 
de Renda Fixa que o ISSM mantém aplicações. 
Ressaltaram ainda que os únicos fundos que 
apresentaram rentabilidade igual ou superior à meta 
atuarial foram os fundos de renda variável, o que 
demonstra que a decisão do Comitê de Investimentos em 
aumentar a sua participação em fundos de renda variável 
foi acertada, valendo ressaltar que essa participação no 
início do ano era inferior a 5% do PL e que atualmente a 
carteira do ISSM apresenta uma participação em fundos 
de renda variável correspondente a 28,69% do PL, 
conforme relatório de alocações em anexo. A despeito da 
rentabilidade negativa, entenderam os membros do 
Comitê de Investimentos que a mesma se deu por fatores 
externos e alheios as suas decisões e não havia como 
evitá-la, uma vez que o limite para alocação em fundos de 
renda variável previsto na Resolução 3922/2010 e na 
Politica de Investimentos 2019 é de 30% do PL do ISSM, 
o qual já está quase utilizado em sua totalidade, de modo 
que era impossível o alcance da meta no referido 
período, levando em consideração a rentabilidade 
insatisfatória de todos os fundos de renda fixa nos quais o 
ISSM aplica recursos, o cenário econômico e as aludidas 
normas  regu lamentadoras .  D ian te  de  ta is  
considerações, os membros do Comitê de Investimentos 
decidiram, por unanimidade, manter a posição atual da 
carteira do ISSM. Em seguida, passando para o terceiro 
item da pauta, c) definição do resgate para o 
pagamento da folha do mês de dezembro/2019, após 
as ponderações do convidado DIEGO SILVA DE SOUZA, 
que ressaltou que o Fundo Gestão Estratégica da Caixa 
teve uma rentabilidade extremamente significativa e 
superior aos demais fundos do mesmo seguimento ao 
longo do ano de 2019, no entanto o mesmo não se 
observou nos últimos dois meses, e após análise da 
carteira, visando os níveis de risco e retorno, os membros 
do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, 
que o resgate para o pagamento da folha de 
dezembro/2019 será realizado do Fundo Caixa Brasil 
Gestão Estratégica RF. Ato contínuo, passado para o 
quarto item da pauta, d) alocação de novos recursos, 
os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por 
unanimidade, que os novos recursos serão alocados nos 
fundos de benchmark IRF-M1. E nada mais havendo 
passível de registro, a presidente do Comitê de 
Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos e eu, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de 
agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada. 

Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente

Arilene Sena Paolilo
Membro
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Diego Rodrigues de Magalhães
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Convidado

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos

Convidado

Tiago Cacim D'errico
Analista em Seguro Social – Direito

Convidado

Carlos Henrique da Rocha Santos
Analista em Seguro Social – Ciências Contábeis

Convidado

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

PORTARIA Nº. 005/2020
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

“Estabelece a Abertura de Processos 
para fins de Recadastramento e 
Renovação de Alvará para Exploração do 
Sistema de Transporte Colet ivo 
convencional e complementar por 
Ônibus no município de Camaçari e dá 
outras providências”.

          

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007; 
                                                                          

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que a Abertura de Processos para 

fins de Recadastramento e Renovação de Alvará para 
Exploração do Sistema de Transporte Coletivo 
convencional e complementar por Ônibus ocorrerá no 
período de 13 de Abril a 04 de maio de 2020.

I  -  São obr igatór ios para a Renovação e 
Recadastramento os seguintes documentos:
a. Documento de Identificação do Veículo frente e verso 
(CRV e CRLV), em nome do autorizatário; 

b. Último alvará;

c. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

d. Documento de identificação (RG, CPF, e habilitação 
na categoria de acordo com o veículo apropriado, 
contendo atividade remunerada);

e. Certidão Negativa de Débitos – PMC;

f. Certificado tacógrafo;

g. Certidão Negativa de Registro Criminal – 
www5.tjba.jus.br (emitir certidão) ;

h. Certidão de entidade representativa contendo: local e 
horário que exerce a atividade e o nome do condutor, no 
que couber;

i. CNH – CATEGORIA “D”.

j. CGA;

Art. 2º - Após recepção e análise dos processos pelo 
setor responsável e sendo constatado o preenchimento 
de todos os requisitos, o permissionário estará 
autorizado a realizar a vistoria que ocorrerá no pátio da 
STT (Rod. 512, Lot. Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/N, 
LIMPEC/STT/SESP, Camaçari/BA - CEP: 42800-000), 
no período de 05 de abril a 29 de maio de 2020, de 
segunda a sexta-feira, das 09h00min às 15h00min, 
obedecendo o seguinte cronograma de datas:

I. VCI – 18 a 22/05/2020
II. COOPERUNIÃO – 25 a 30/05/2020.
III. COOASTAC – 01 a 06/06/2020.
PENDÊNCIAS (AGENDADO A CRITÉRIO DA EQUIPE 
DE VISTORIA) – 08, 09 e 10/06/2020.

Art. 3º - O não cumprimento de alguma das etapas 
descritas nos artigos anteriores, sujeitará o 
permissionário à penalidade de multa.

Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM  09 DE JANEIRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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PORTARIA Nº. 007/2020
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

“Estabelece a Abertura de Processos para 
Renovação de Alvarás para exploração do 
serviço de transporte de Táxi comum e 
especial  e o Recadastramento de 
Autorizatár ios e seus Condutores 
Auxiliares, no Município de Camaçari e dá 
outras providencias”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei 
nº. 730, de 18 de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007; 

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que a Abertura de Processos para 
Renovação de Alvarás para exploração do serviço de 
transporte de Táxi comum e Especial e o Recadastramento 
de Autorizatários e seus Condutores Auxiliares ocorrerá 
no período de 03 de fevereiro a 13 de março de 2020.

§1º. Os processos administrativos para Renovação de Alvará 
de Circulação deverão estar instruídos com os seguintes 
documentos: 

I – Certidão Negativa de Registro Criminal;

II – Último Alvará (exercício 2019);

III – Certificado de Antecedentes Criminais;

IV – CNIS (solicitar no INSS)

V – Certidão Negativa de Débitos – PMC 

VI – Certidão da Entidade Representativa, contendo: local e 
horário que exerce a atividade e nome do condutor, no que 
couber;
VII – Veiculo deve possuir no máximo 05(cinco) anos de 

fabricação, ser de propriedade do autorizatário, está 
regularizado em relação ao exercício 2019/2020, bem como 
ser da cor padrão Prata.

§2º. Deverão ser apresentados, no dia da vistoria, os 
seguintes documentos originais para conferencia:

 I – Comprovante de residência no município (Água, Luz ou 
IPTU), no máximo dos 3 (três) últimos meses anteriores; 

II – CNH constando atividade remunerada;

III – CRV e CRLV, atualizado;

IV – Certificado do IBAMETRO (Taxímetro e kit gás), no que 
couber;

Art. 2º - Comprovado o preenchimento dos requisitos 
supracitados após a recepção e análise dos processos pelo 
setor responsável, o permissionário estará autorizado a 
realizar vistoria veicular no período de 16 de março a 15 de 
abril de 2020, das 09h00min às 15h00min, no pátio da STT 
(Rod. 512, Lot. Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/N, 
LIMPEC/STT/SESP, Camaçari/BA - CEP: 42800-000), 
obedecendo o seguinte cronograma de datas:

I - SINTAC – 16 a 20/03/2020
II - COOPERTAXI, COOPERCAM, COOTRASEM – 23, 24 e 
25/03/2020.
III - TRANSLEVE, COOPERVIP E COOPMAPP – 26, 27 e 
30/03/2020.
IV- TRACOOP, FONE TAXI, POLOTAXI – 31/03/2020 A 01, 02 
E 03/04/2020.
V - TRANSCOOP, COOPTOCAR, COOMTEC, TRANSPOLO 
e COOPERATEC – 06, 07, 08, 13, 14 E 15/04/2020.

Art. 3º - O não cumprimento de alguma das etapas descritas 
nos artigos anteriores, sujeitará o permissionário à penalidade 
de multa.

Art 4º - Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JANEIRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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