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407 de 30 de agosto de 1998, art. 110,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03070.11.02.895.2019,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS FRANCO, 
matrícula nº 63765, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Professor II, lotada na Secretaria 
da Educação- SEDUC, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com data retroativa a 01 de janeiro de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE JANEIRO DE 
2020. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Contrato de prestação de serviço que entre 
si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI e a empresa FLEX 
PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil 
e vinte, o Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.° 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

°Drumonds/n. , Camaçari - BA, representado neste ato 
pelo Sr. , Secretário de Governo, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.° 259.708.445-
00, portador do RG n.° 03.970.866-79 SSP/BA, 
doravante denominado CONTRATANTE, e FLEX 

CONTRATO N.º 0183/2020

JOSÉ GAMA NEVES

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1° e §2° da Lei 
n°.874 de 04 de Abril de 2008 e 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 02989.11.02.882.2019,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) JOZINETE 
AUXILIADORA COSTA DE JESUS, matricula nº 9559, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
AGENTE COMUN. DE SAUDE, lotado(a) na Secretaria da 
Saúde– SESAU, de 40 horas semanais para 20 horas 
semanais, pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 001/2020
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

                                                    

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
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PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI, com sede ao Caminho 
Rio Tocantins, 16 A, Bairro Gleba C, Camaçari - SP, 
C E P  4 2 . 8 0 3 - 1 5 0 ,  e - m a i l :  f a b r i z i o -
ramos@hotmail.com telefone: (71) 98763-3467, 
inscrita no CNPJ sob n.°05.909.402/0001-27, 
representada neste ato pelo Sr. FABRIZIO RODRIGUES 
RAMOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 
644.743.565-00, portadora do CNH n.° 01451618700 
DETRAN BA, doravante denominada CONTRATADA, 
cuja celebração foi autorizada no processo 
administrativo n.°00539.11.07.611.2019, decorrente de 
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.° 
109/2019, para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.° 0345/2019 e o descrito no Edital e 
seus Anexos e que se regerá pelo disposto na Lei Federal 
n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação 
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei 
Federal n.° 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, osdocumentos:

a) Edital de PREGÃO n.° 109/2019
b) Ata de Registro de Preços n.° 0345/2019
c) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA

O valor global deste contrato é de R$393.531,10 
(trezentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e 
um reais e dez centavos), constante da proposta de 
preços apresentada pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 

,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de confecção e fornecimento de materiais 
promocionais para divulgação das ações, projetos e 
eventos decorrentes da execução dos Programas 
Desenvolvidos pelo Governo através das suas diversas 
secretarias, exceto SESAU, conforme especificações e 
quantitativos constantes no Edital e seus anexos.

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 nos serviços nos 
limiteslegaisdovalorinicialatualizadodocontrato,eassupr
essõesresultantesdeacordocelebradoentreaspartes, na 
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão 
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

presente objeto.

§1º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

§2º Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses da apresentação da proposta, poderá 
haver reajustamento de preço, ficando definido o IGP-M, 
como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos 
de reajustamento, ou outro na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante empenho, em 
até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma 
da legislação em vigor, devidamente atestada pelo 
Gestor/Comissão de Fiscalização do contrato, relativa 
aos serviços efetivamente executados.

§ 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.
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§ 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 - DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura e adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
conforme estabelecido no Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93..

§ 1º  

(PRESENCIAL) - COMPEL

§ 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.

§ 3º   

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

§ 2º   Compet i rá  à  SEGOV,  p roceder  ao  
acompanhamento da execução dos serviços prestados, 
o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.

O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0109/2019 - 

, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

§ 1º Os locais da execução dos serviços estão 
elencados no Termo de Referência, Anexo I do Edital de 
PREGÃO N.º 0109/2019 (PRESENCIAL) - COMPEL, 
independente de transcrição.

A Gestão e Fiscalização dos serviços serão realizados 
pela Secretaria de Governo do município de Camaçari, 
para verificação do cumprimento das Cláusulas 
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu 
fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA  dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

§ 1º Competirá à SEGOV, a função fiscalizadora, 
representando a CONTRATANTE  d iante da 
CONTRATADA no curso da implementação do presente 
contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA  dos 
compromissos e obrigações assumidas perante o 
CONTRATANTE

§ 3º   O Instrumento de Ordem de Serviço será expedido 
pela SEGOV e instruirá a execução progressiva dos 
trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serv iços quando real izados,  estabelecendo 
expressamente a relação e prazos para execução dos 
serviços autorizados.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

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

§1º DOS DIREITOS

a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado; e
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

1. Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
109/2019 - Presencial - COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;
2. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;
3. Manter durante a contratação, em compatibilidade com 
as obrigações por ele mantidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4. Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;
5. Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA NONA - 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 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
24 de Janeiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1339 - Pagina. 03 de 09



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 e 
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 DÉCIMA - DAS SANÇÕES

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

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

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

a) Até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do 
contrato;

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 
global do contrato;

c) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

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 a 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, deteriorado 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.

§ 2º   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 a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada.

§ 3º  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.

§ 4º    Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, a CONTRATADA responderá pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 5º   A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados 
à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 6º  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;

§ 7º  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 PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
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transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 à CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
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 
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 QUINTA - 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 SEXTA - 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, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 22 de Janeiro de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES

CONTRATANTE

FABRÍZIO RODRIGUES RAMOS
CONTRATADA

JUNTA DE JULGAMENTO 
DE PROCESSOS FISCAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS 
FISCAIS, Órgão    vinculado a Secretaria da Fazenda do 
Município de Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da 
Lei n. 1.039/2009 – que institui o Código Tributário 
Municipal, INTIMA os contribuintes, abaixo relacionados, 
e seus responsáveis legais, do Julgamento dos 
Processos Administrat ivos Fiscais a seguir  
especificados:
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O contribuinte poderá (caso tenha débitos) pagar a dívida 
ou interpor Recurso ao Conselho Municipal de 
Contribuintes no prazo de 30 dias, a contar da publicação 
do presente Edital, como preconiza o art. 274, do Código 
Tributário Municipal.

A s  g u i a s  p o d e r ã o  s e r  e m i t i d a s  p e l o  
site:sefaz.camacari.ba.gov.br/serviços.php. 

Camaçari – BA, 23 de janeiro de 2020

Maggy Reis Giuzio 
Presidente 

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

PORTARIA Nº 002/2020
DE 23 DE JANEIRO DE 2020

Designa os membros da Mesa Diretora 
da Comissão de Implementação, 
Fiscalização e Controle das Normas e 
Procedimentos de utilização dos prédios 
da Cidade do Saber. 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferidas por lei e, especificamente, pela 
Portaria nº 001 de 09 de janeiro de 2020 e
CONSIDERANDO a necessidade de se designar os 
membros da mesa diretora que vai coordenar os 
trabalhos da Comissão implementada pela Portaria retro 
mencionada, respeitando a eleição consignada em ata 
própria

RESOLVE

Art. 1º - Designar como membros da Mesa Diretora da 
Comissão os Senhores 

 

· RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO    – Presidente 
e;

· ADEVAL FRANCISCO DA COSTA - Secretário.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 011/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de escada, banqueta, colchão, colchonete, 
cadeira odontológica, compressor odontológico, para 
uso nas Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
05/02/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
06/02/2020, às 09h00min; Disputa: 06/02/2020, às 
14h30min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 801945. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 012/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de mesa de cabeceira, mesa refeição, armário 
vitrine, mesa mayo, biombo e divisórias, para uso nas 
Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
06/02/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
07/02/2020, às 09h00min; Disputa: 07/02/2020, às 
14h30min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 801954. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – 
Pregoeira.

LICITAÇÃO FRACASSADA

   
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADA a  
CHAMADA PÚBLICA N.º 008/2019  – COMPEL, cujo 
objeto é aquisição de gêneros alimentícios (derivados de 
leite: Iogurte, bebida láctea tipo Iogurte, manteiga e 
queijo tipo mussarela) da AGRICULTURA FAMILIAR, 
destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Camaçari-BA. 22/01/2020. Ana Carla Costa 
Paim – Presidente em Exercício da COMPEL.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
004/2019

 
O  do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº 
004/2019, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica 
para a 

, com valor global de 173.548,80 
(Cento e setenta e três mil quinhentos e quarenta e 
oito reais e oitenta centavos). Data da Homologação: 
20 de janeiro de 2020 – ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

.

EXTRATO DO CONTRATO 0021/2020

CONTRATO N.º 0021/2020. CONTRATADA: 
 

Credenciamento de nº 004/2019, COMPEL, OBJETO: 

, valor 
global 173.548,80 (Cento e setenta e três mil 
quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4023; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 
0114000; 6102000. DATA DA ASSINATURA: 20 de 
janeiro de 2020 – ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

.

Secretario de Saúde

prestação de serviços de saúde no Município de 
Camaçari, com base nas necessidades complementares 
da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I, à 
requeren te  ÉRICA DOS SANTOS RAMOS 
NASCIMENTO EIRELI

SECRETARIO DE SAÚDE

 
ÉRICA 

DOS SANTOS RAMOS NASCIMENTO EIRELI.

prestação de serviços de saúde no Município de 
Camaçari, com base nas necessidades complementares 
da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I

SECRETARIO DE SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA 
HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO Nº 

0428/2019

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Homologação e da Ata de 
Registro de Preço veiculada no Diário Oficial do 
Municipio n.º 1331 do dia 14/01/2020.

 
Onde se lê:

 LOTE ÚNICO :

Diário Oficial do
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Sexta-feira
24 de Janeiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1339 - Pagina. 07 de 09
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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