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Art. 2°. O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela 
única, com redução de 10% (dez por cento) ou em até 10 
(dez) parcelas, sem desconto, com vencimento da 
parcela única ou da primeira parcela, em 31 de março de 
2020, e as parcelas restantes com vencimento no último 
dia útil dos meses subsequentes. 

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 
36,00 (trinta e seis reais).

§ 2º. Para pleitear o incentivo do “IPTU VERDE”, o 
interessado deverá formalizar requerimento, 
devidamente instruído com os documentos, e na forma 
do Código Tributário Municipal, e alterações posteriores, 
até 31 de agosto de 2020, para efeito de cálculo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Exercício 
de 2021.

Art. 3°. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada 
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à 
exceção dos imóveis enquadrados na categoria de uso 
industrial de médio e grande porte, cujo lançamento será 
feito separadamente, e poderá ser paga, sem desconto, 
em parcela única ou em até dez parcelas, nos mesmos 
vencimentos do IPTU correspondente. 

Art. 4°. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única, 
observado o seguinte:
I - antes da realização do ato, ou da lavratura do 
instrumento público ou particular que configurar a 
obrigação; 

II - em até 10 (dez) dias: 

a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença 
judicial, contados da sentença que houver homologado 
seu cálculo.

b) nas tornas ou reposições em que sejam interessados 
incapazes, contados da data em que se der a 
concordância do Ministério Público;

c) na arrematação ou adjudicação, contados da data em 
que tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicação, 
ainda que haja recurso pendente;

d) nas promessas de compra e venda de unidade 
imobiliária para entrega futura do imóvel, contados da 
data da assinatura do contrato;

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº. /2019

DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL, define 
procedimentos para pagamento e fixa o índice de 
atualização monetária dos tributos municipais para o 
EXERCÍCIO DE 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, 

DECRETA

Art. 1°. Estabelece procedimentos e fixa o vencimento, 
para o Exercício de 2020, dos seguintes tributos:

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 

II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos 
Sólidos Domiciliares -  TRSD; 

III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV; 

IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
ISSQN; 

V - Taxa de Licença de Localização - TLL; 

VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF; 

VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP; 

VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos 
ao público - TLP; 

IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;

X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;

XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA
. 
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e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido lavrado 
em outro Município, contados da data da sua lavratura.

§ 1º.  As empresas com atividade de loteamento, 
construção e incorporação de imóveis estão obrigadas 
ao envio trimestral dos dados dos adquirentes.

Art. 5°. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- 
ISSQN será pago: 

I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do 
fato gerador, para as atividades cuja base de cálculo seja 
a receita tributável; 

II – dentro do mês em que ocorrer o fato gerador:

a) quando sob regime de estimativa na condição de 
Profissional Autônomo; 

b) as sociedades de profissionais, previstas no artigo 127 
da Lei 1.039/2009. 

III – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da 
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser 
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – 
CAF - referente a realização dos eventos, quando se 
tratarem de diversões, shows, lazer, entretenimentos e 
congêneres previstos no item 12 e seus subitens e no 
subitem 3.03 da Lista de Serviços tributáveis pelo ISS 

oanexa à Lei n  1.039/2009, em conformidade com o 
o oDecreto n  6.070/2015,  a Portaria SEFAZ n  028/2015 e a 

oInstrução Normativa SEFAZ n  007/2015;

IV – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da 
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser 
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – 
CAF - referente as atividades de implantação e 
adequação de lojas e demais espaços comerciais e de 
prestação de serviços pertencentes a Centros 
Comerciais, previstas nos Subitens 7.01, 7.02, 7.04, 
7.06, 7.07, 7.10 e 7.11 da Lista de Serviços tributáveis 

opelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, em conformidade 
o ocom o Decreto n  6.070/2015,  a Portaria SEFAZ n  

o029/2015 e a Instrução Normativa SEFAZ n  008/2015;

§ 1º. Os contribuintes que comercializem ou distribuam 
tarifas de embarque de passageiros ou bilhetes / 
ingressos para estacionamentos e congêneres previstos, 
respectivamente, nos subitens 20.01 e 11.01 da Lista de 

oServiços tributáveis pelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, 
deverão demandar a emissão da Autorização para 
Impressão de Documentário Fiscal – AIDF - junto a 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF –, nos 

otermos da Instrução Normativa SEFAZ n  007/2015, além 
de obrigatoriamente estarem credenciados para emissão 
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – através 
de acesso via usuário e senha do Sistema Tributário 
Municipal onde deverão emitir NFS-e, por competência, 
para recolhimento do ISS referente à prestação destes 
serviços nos termos do Inciso I.

§ 2º. Para os contribuintes que se enquadrem no §1º, que 
eventualmente ainda não possuam inscrição no 

Cadastro de Atividades Municipal ou tendo a referida 
inscrição ainda não possuam usuário e senha do Sistema 
Tributário Municipal com Credenciamento para emissão 
de NFS-e, o recolhimento do ISS correspondente deverá 
ser realizado de forma antecipada, no momento da 
emissão da AIDF através de emissão de guia pela Central 
de Atendimento Municipal – CAM - ou pela 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF;

Art. 6° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, nos 
otermos do Decreto Municipal n  6.540/2016, e nos termos 

odo §1º do Art. 211 da Lei Municipal n  1.039/2009, e 
expirado o prazo determinado para a entrega ao Fisco 
Estadual ou Federal, deverão apresentar à Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari/BA os arquivos 
digitais do Sistema Público de Escrituração Digital – 
SPED de sua confecção, devidamente assinados e 
validados digitalmente, correspondentes às ultimas 
transmissões dentro do período decadencial e ao 
ambiente estadual e nacional do SPED.
Parágrafo único. Na falta de entrega dos documentos 
fiscais a que se refere o caput, aplicar-se-á ao infrator as 

openalidades descritas no § 2º do artigo 211 da Lei n  
1.039/2009, por cada tipo de documento, e por exercício 
fiscal, sem prejuízo das demais penalidades averiguadas 
e tipificadas na legislação nacional e/ou municipal. 

Art. 7°. A Taxa de Licença de Localização - TLL será 
recolhida de uma só vez, antes do Licenciamento da 
a t i v i d a d e ,  o b e d e c i d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s  
regulamentares. 

Art. 8°. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF 
poderá ser paga em parcela única, até o dia 10 de julho de 
2020, ou em duas parcelas, com vencimento da primeira 
parcela na mesma data da parcela única e a segunda até 
o dia 10 de agosto de 2020.

§ 1º.   A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de 
Receita n° IV, anexa a Lei 1.039/2009, com alterações 
posteriores, e o lançamento se dará com base na 
declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com a 
receita bruta anual apurada no sistema tributário 
municipal ou com base em informações adquiridas 
através de convênios com outros Órgãos públicos. 

§ 2º Ficam dispensados do cumprimento desta 
Obrigação Acessória os Contribuintes cadastrados no 
Sistema Tributário Municipal com Status de Micro 
Empreendedor Individual – MEI – devendo os mesmos 
estarem enquadrados nesta condição em todo o 
Exercício de 2019. Para estes casos a obtenção da 
informação da receita bruta anual para fins de 
enquadramento na Tabela de Receita n° IV será obtida 
através de convênios firmados com outros órgãos 
públicos.

§ 3º A dispensa prevista no Parágrafo 2º se estende aos 
Contribuintes cadastrados no Sistema Tributário 
Municipal com Status de Micro Empreendedor Individual 
– MEI – que tenham iniciado suas atividades no decorrer 
do Exercício de 2019 e que tenham se mantido nesta 
condição até o final deste Exercício.
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§ 4º Os Contribuintes que forem excluídos do Regime de 
Micro Empreendedor Individual – MEI – ou que mesmo 
estando sob esta condição não possuíam inscrição no 
Cadastro Mobiliário antes do final do Exercício de 2019 
estão obrigados ao cumprimento da Obrigação Acessória 
prevista no caput deste Artigo.

Art. 09 Na baixa da atividade do estabelecimento, a TFF 
é devida integralmente, salvo se o pedido de baixa for 
protocolado até o último dia útil do mês de dezembro do 
exercício anterior. 

Art. 10 A Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública – COSIP terá seu lançamento: 

I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de 
fornecimento de energia;

II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema de 
fornecimento de energia, pública ou privada.

§ 1° O lançamento desta Contribuição na forma mensal 
será feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica e 
o pagamento será feito na data do seu vencimento.

§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em 
conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não 
houver a incidência deste Imposto, em parcela única, 
sem desconto, ou em até dez parcelas, com vencimento 
nas mesmas datas do Imposto.

Art. 11 - A Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos ao 
público - TLP será paga:

I - antes da expedição do alvará, para o início da 
veiculação da publicidade;

II - anualmente, quando da renovação do alvará. 
Parágrafo único. A renovação do alvará de publicidade 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 12. O pagamento da Taxa de Licença de 
Urbanização - TLU será feito antes da entrega do alvará.

Parágrafo único. A caducidade do Alvará de Licença 
implicará o pagamento de novo alvará. 
Art. 13 A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será recolhida 
no início da atividade, antes da entrega do alvará e por 
ocasião de sua renovação. 

Parágrafo único. A renovação do alvará de saúde 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 14. A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será 
lançada e cobrada no momento do requerimento para a 
realização dos procedimentos discriminados no §1° do 
art.180 da Lei n° 1.039/2009, com prazo de vencimento 
em até 30 (trinta) dias, conforme art. 31, §1º, I. 

Art. 15. Quando o vencimento do tributo recair em dia de 
sábado, domingo ou feriado, o pagamento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 16. Os tributos sujeitos a lançamento de ofício 
poderão ser impugnados administrativamente no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua notificação.

Art. 17 Ficam atualizados monetariamente, pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no 
período de outubro de 2018 a setembro de 2019, no 
percentual de 2,89% (dois inteiros e oitenta e nove 
centésimos), a partir de 1° de janeiro de 2020, os valores 
definidos em Lei de composição das bases de cálculo dos 
tributos municipais, preços públicos, rendas, penalidades 
acessórias, créditos tributários ou não, em favor da 
municipalidade, e outros acréscimos legais estabelecidos 
em quantias fixas. 

§ 1º. Aplica-se a atualização descrita no caput deste 
artigo aos valores referentes a tributos, rendas, multas, e 
seus acréscimos legais, bem como a outros valores 
também estabelecidos em quantias fixas.

§ 2º. Para os tributos com lançamento misto ou por 
homologação a atualização monetária será mensal, com 
valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, até o mês anterior ao pagamento do 
tributo. 
§ 3º. A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o exercício 
de 2019, terá no valor de 3,556538 (três inteiros, 
quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e 
oito milionésimo de reais).

Art. 18 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2020.

Art. 19 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES 
SECRETÁRIO DA FAZENDA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 7278/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00119.07.10.390.2019.

RESOLVE
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Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009, alterada pelas Leis Municipais nº 
1256/2012 e nº 1534/2018, ao servidor LUIZ DE 
FRANÇA FIGUERÊDO DA PAIXÃO, matrícula 7196, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente 
Administrativo 40h, classe 2, nível I, referência H, lotado 
na Secretaria de Saúde – SESAU, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
2.158,80 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 29 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 096/2020
 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal 
1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4676/2018, 

RESOLVE 

CONCEDER ao (a) servidor (a) SILVIA SANTOS 

CONCEIÇÃO, matricula 60828, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Assistente 

Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/03/2010 a 28/02/2015 pelos períodos 

fracionados de 01 (um) mês, a partir de 10 de Fevereiro 

de 2020, 01 (um) mês, a partir de 13 de Abril de 2020, 01 

(um) mês, a partir de 03 de Novembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 198/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo 
nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1453/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ANAILDES CERQUEIRA 

DE JESUS, matricula 9476, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Agente Comunitario de Saúde, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 01/09/2014 a 30/08/2019, a 

partir de 11 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE
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PORTARIA Nº 201/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1880/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) LEILA MARIA SILVA 

SANTOS, matricula 63262, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Médico, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

14/01/2014 a 13/01/2019, a partir de 03 de Março de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 203/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 5876/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALEXANDRA 

LOURENÇO BRANDÃO, matricula 62704, ocupante do 

cargo de efetivo/estatutário de Agente Comunitario de 

Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 01/03/2012 a 

28/02/2017, a partir de 02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 204/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3964/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) SARA SANTANA SILVA 

VASCONCELOS, matricula 9638, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Agente Comunitario de Saúde, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 01/09/2014 a 31/08/2019, a 

partir de 02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 205/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
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uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3858/2018,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ELIETE REGINA DE 

JESUS DOS SANTOS, matricula 9518, ocupante do 

cargo de efetivo/estatutário de Agente Comunitario de 

Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 15/09/2014 a 

14/09/2019, a partir de  02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 206/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4241/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) JOSELEIDE ANA DA 

PAIXÃO, matricula 60094, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Tecnica em Enfermagem, lotado (a) 

na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 15/12/2008 a 14/12/2013, a partir de 02 de 
Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 207/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4830/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) DOMÍCIO URBANO DE 

SOUZA, matricula 61050, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

08/03/2010 a 07/03/2015, a partir de 02 de Março de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 210/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
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nos autos do Processo Administrativo nº 2711/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) LEONARDO CAMPOS 

MENDES DA CUNHA, matricula 63700, ocupante do 

cargo de efetivo/estatutário de Musicoterapeuta, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 09/09/2014 a 29/09/2019, a partir de 02 de 
Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 211/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2963/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) JOSEFA RIBEIRO DA 

SILVA, matricula 9554, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Agente Comunitario de Saúde, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 26/09/2014 a 26/10/2019, a 

partir de 02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 229/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4445/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) RAFAEL SANTOS DA 

SILVA, matricula 60467, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Tec.em Enfermagem, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 08/05/2014 a 03/09/2019, a partir de 02 de 
Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

 

PORTARIA Nº 231/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2297/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) CLÍCIA MARIA 

GUERREIRO DE MOURA VIANA, matricula 2546, 

ocupante do cargo de efetivo/estatutário de Odontólogo, 
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lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 17/05/2010 a 29/05/2015, a 

partir de  02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 235/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1999/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ISABELA CAVALCANTE 

DE SOUSA DIAS MATOS, matricula 60424, ocupante do 

cargo de efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/05/2014 a 18/05/2019, a partir de 04 de 
Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 247/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1974/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MILENA LIMA SAID, 

matricula 63522, ocupante do cargo de efetivo/estatutário 

de Terapeuta Ocupacional, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

01/07/2014 a 19/10/2019, a partir de 09 de Março de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE                                                            

PORTARIA Nº 248/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3123/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATA RIOS DA SILVA, 

matricula 60413, ocupante do cargo de efetivo/estatutário 

de Enfermeiro, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 06/06/2014 a 

21/06/2019, a partir de  02 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 251/2020
 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal 
1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3935/2019, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) AUREA INEZ MUNIZ 

MEIRELES, matricula 7420, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Médico, lotado (a) na 

Secretaria da Administraçao - SECAD, Licença Prêmio 

referente ao quinquênio aquisitivo de 07/04/2007 a 
27/08/2012 pelos períodos fracionados de 01 (um) mês, 

a partir de 02 de Março de 2020, 01 (um) mês, a partir de 

01 de Junho de 2020, 01 (um) mês, a partir de 01 de 
outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 5636/2020
 DE 22 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal nº 
1601/2019,    

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4001/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALTAISA VANDERLEY 

DOS SANTOS, matricula 9687, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente de combate as 

endemias, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio refrente aos quinquênios aquisitivos de 

01/03/2000 a 28/02/2005 e 01/03/2005 a 28/02/2010, 
pelos períodos fracionados de 03 (três) meses, 

retroativo a 02 de Janeiro de 2020, 01 (um) mês, a partir 

de 01 de Junho de 2020, 01 (um) mês, a partir de 01 de 

Setembro de 2020, 01 (um) mês,  a partir a 01 de 
Dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 22 DE JANEIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 097/2020
DE 30 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 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 
e,

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  
03072.11.02.895.2019,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a LIVIA 
DE SOUZA CARVALHO CAMARDELLI CESARINO, 
matrícula nº60018,ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Médico 20 horas, lotada na 
Secretaria da Saúde- SESAU,pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de07 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 30 DE JANEIRO DE 
2020.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1358 - Pagina. 09 de 20



HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIODA SAÚDE

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

INSTITUI COMISSÃO DE INVENTÁRIO 
DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E DE BENS 
EM ALMOXARIFADO PERTENCENTES À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
E  D O S  F U N D O S  M U N I C I PA I S  
E X I S T E N T E S ,  E  D Á  O U T R A S  
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI / BAHIA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei 
Federal nº 4.320/64 e na Resolução nº 1.060/05 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 

PORTARIA N.° 325/2019

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens 
Móveis, Imóveis e Bens em Almoxarifados pertencentes 
à Prefeitura Municipal de Camaçari e Fundos Municipais 
existentes.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:

I. ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA    
Mat. 63751
II. RENATO BAHIA PRADO JUNIOR  
Mat. 829846
III. BRUNO DA COSTA TELES  
Mat. 820919
IV. MARINEIDE ALVES DA SILVA  
Mat. 63027
V. JOSÉ CONRADO MARTFELD NETO  
Mat. 6720

Art. 3º São atribuições dos membros da comissão:

1. Realizar o inventário anual de bens móveis, imóveis 
e bens em almoxarifado, promovendo o exame físico 
dos bens quanto à especificação e quantidade;

2. Elaborar relatórios (Termos Circunstanciados) do 
inventário de bens móveis, imóveis e dos bens em 
almoxarifado da Prefeitura e Fundos Municipais 
existentes, indicando o saldo total apurado e o 
detalhamento das divergências encontradas (através de 
notas explicativas) que serão encaminhados junto à 
Prestação de Contas Anual do exercício de2019.

Art.4º Ao ser detectada pela Comissão a existência de 
bens julgados desnecessários e/ou inservíveis, será 
relatado o fato ao Setor de Patrimônio para ciência e 
providências cabíveis.

Art. 5º Os bens patrimoniais não localizados no dia da 
verificação física, sem justificativa do seu responsável, 
ou com justificativa não aceita pela Comissão, serão 
considerados extraviados e, nessa condição, serão 
relatadas para o Setor de Patrimônio tomar as devidas 
providências junto ao Chefe do Poder Executivo.

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

Camaçari/BA, em 31 de dezembro de 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

CONTRATO N.º 0297/2020

Contrato de prestação de serviçoque entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa INFINITI TECNOLOGIA LTDA

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

oDrumond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário da Fazenda, Sr. Joaquim José Bahia 
Menezes, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
128860090  SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 8 1 . 2 2 7 . 4 4 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, INFINITI TECNOLOGIA LTDA, com 
sede à Alameda Salvador, nº 1057 – Edf. Salvador 
Shopping Business – Torre América - Salas 1713/1714 - 
Caminhos das Árvores - CEP: 41.820-790, e-mail: 
comercial.infinititecnologia@gmail.com, telefone: 
(71) 2132-7680, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
07.973.376/0001-21 representada neste ato por 
Amanda Correia da Silva Santana,Analista de 
Sistemas, brasileira, casada,inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n° 641.781.615-04, doravante 
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denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada no processo administrativo n.º 
01316.11.07.611.2018, decorrente de licitação na 
modalidade de pregão presencial n.º 249/2018 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
nº 0085/2019 e o descrito no Edital e seus Anexose que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata de registro de preços estabelece as 
cláusulas e condições gerais para fornecimento de uma 
plataforma de aceleração de receitas tributárias, a ser 
integrada aos sistemas que compõem o parque de 
soluções voltado à gestão tributária da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, com o objetivo de ampliar a 
arrecadação através de ações e campanhas geradas a 
partir de dados das bases legadas, conforme Anexo 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 nos serviços nos 
limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO 
FINANCEIRO

As despesas para pagamento deste contrato correrão 
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contratoé R$ 3.917.609,09(três 
milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e 
nove reais e nove centavos),constante da proposta de 
preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 
presente objeto, conforme cópia da proposta da 
CONTRATADA anexa ao contrato.

§1º REAJUSTAMENTO

 I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços 
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na 
forma da Lei.

 II. Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses da apresentação da proposta, poderá 
haver reajustamento de preço, ficando definido o INPC – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, 
como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos 
de reajustamento, ou outro na forma da Lei.

§2º REVISÃO 

I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma 
da lei, devidamente comprovada e justificada a 
necessidade.  

II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos 
produtos efetivamente fornecidos de acordo com os 
quantitativos solicitados no contrato ou documento 
equivalente.

§ 1º A nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após a 
aprovação da Medição pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a comprovação da 
regularidade com as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
Sec re ta r ia  da  Fazenda  de  Camaçar i ,  em 
correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA.

§ 3º 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.

§ 4º 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 de12 (doze) 
meses,contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço, podendo ser renovado de acordo com o Art. 57, 
§1º da Lei 8.666/93, caso haja o interesse e vantagem 
para Administração.
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§ 1º O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º249/2018 
–(PRESENCIAL) – COMPEL, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.

§ 3º 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.º249/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL, 
independente de transcrição.

A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas 
pela  da CONTRATANTE, 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.

§ 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 DE REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO

Secretaria da Fazenda

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS Constituem direitos do 
CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o 
valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

§2º DAS OBRIGAÇÕES Constituem obrigações da 
CONTRATANTE:a) efetuar o pagamento ajustado; dar à 
CONTRATADA as condições necessárias à regular 
execução do contrato.

II. Cabe ao CONTRATANTE a prática de todos os atos 
de controle e de administração do SRP, e ainda o 
seguinte:

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os 
órgãos e entidades da Administração Direta e indireta.

b) conduzir eventuais renegociações dos preços 
registrados;

c) encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e 
Cadastro de Fornecedor) as informações necessárias 
para a instrução do processo administrativo para 

providências cabíveis quando do descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações.

d) celebrar a formalização do instrumento contratual do 
sistema de registro de preços.

e) comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem 
como as suas eventuais alterações.

f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata 
publicação da Ata de Registro de Preços, bem como das 
possíveis alterações na imprensa oficial.

III. Constituem obrigações da CONTRATADA:
1. Quando incluído na Ata de Registro de preços, está 
obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria ata, quando convocado.
2. Manter durante a validade da Ata de Registro de 
Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.

3. Submeter-se-á a todas as normas e condições do 
edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição.

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 
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 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: 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1358 - Pagina. 12 de 20



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 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 o 
contratado 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, o contratado 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 pelo contratado 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, 
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 nº. 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.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1358 - Pagina. 13 de 20



C L Á U S U L A  D É C I M A  Q U A R T 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 dos serviços, 
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente 
apurados na forma da legislação vigente, 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 prestação dos serviços 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, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

CONTRATANTE

INFINITI TECNOLOGIA LTDA.
AMANDA CORREIA DA SILVA SANTANA

CONTRATADA

PORTARIA Nº. 006/2020
DE 13 DE FEVEREIRO 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º - EXCLUIR a servidora VIVIANE MASCARENHAS 
GOIS PRADO, matrícula nº. 63724, enfermeira, anexo da 
Portaria nº 017/2013, de maio de 2013, alterada pelas 
Portarias nº. 003/2014, de 01 de abril de 2014, Portaria nº 
005/2015 de 01 de abril de 2015, Portaria nº 010/2015 de 04 
de maio de 2015, Portaria nº. 014/2015 de 01 de julho de 
2015, Portaria nº. 022/2016 de 15 de julho de 2016, Portaria 
nº 026/2016 de 01 de agosto de 2016, Portaria nº. 001/2017 
de 02 de janeiro de 2017, Portaria nº. 032/2017, de março de 
2017, Portaria nº. 044/2017, de julho de 2017, Portaria nº. 
055/2017, de 17 de outubro de 2017, Portaria nº. 001/2018 de 
08 de janeiro de 2018, Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro 
de 2018, Portaria 011/2018 de 06 de março de 2018, Portaria 
nº. 018/2018 de 13 de abril de 2018, Portaria nº. 021/2018 de 
06 de junho de 2018, Portaria nº 046/2018 de 23 de outubro 
de 2018 e a Portaria nº. 050/2018 de 06 de dezembro de 
2018, Portaria nº. 009/2019 de 26 de abril de 2019, Portaria 
nº. 18 de 27 de junho de 2019, Portaria nº 023 de 23 de Julho 
de 2019, Portaria nº 028 de 12 de Agosto de 2019, Portaria nº 
033 de 23 de agosto de 2019,  Portaria nº. 034/2019, de 29 de 
agosto 2019, Portaria nº. 046/2019 de 11 de novembro 2019, 
Portaria nº.  049/2019 de novembro de 2019 no qual relaciona 
os servidores efetivos para a função de supervisores nas 
Unidades de Saúde da Família do Município de Camaçari, 
conforme preceitua a Lei Municipal nº 1.109/2010, e Decreto 
nº. 4925/2010 alterado pelo Decreto nº. 5126/2011.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0230/2019 ENTRE A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
ADERALDO GUEDES DA CRUZ.
 
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 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0230/2019, conforme 
Processo nº 0429/2019, que se regerá pela 
legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE:  Processo 
Administrativo nº 0429/2019, Dispensa de Licitação 
nº 0018/2019.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA 
RUA CARDEAL, SU 003 – 201 PA SEGUNDO, 
CAMAÇARI DE DENTRO, CAMAÇARI-BAHIA, 
COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM 
POSTO DE SAÚDE.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2020, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Quinta – DA 
DOTAÇÃO DAS DESPESAS ,  prevista no 
instrumento inicial, acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

 Camaçari, 10 de fevereiro de 2020.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0451/2019 ENTRE A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
PATRÍCIA MOREIRA SÉRGIO DA CONCEIÇÃO
 
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 197.991.955-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0451/2019, conforme Processo nº 
0959/2019, que se regerá pela legislação pertinente, 
lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE:  Processo 
Administrativo nº 0959/2019, Dispensa de Licitação nº 
0049/2019.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA 
RUA SÃO BENTO, 01, VILA DE ABRANTES, 
CAMAÇARI-BAHIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE 
UNIDADE DE SAÚDE.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2020, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Quinta – DA 
DOTAÇÃO DAS DESPESAS ,  prevista no 
instrumento inicial, acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

 Camaçari, 10 de fevereiro de 2020.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde
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CONTRATO N.º 294/2020

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 LBX EVENTOS E LOGÍSTICA - 
EIRELLI.
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 LBX EVENTOS E 
LOGÍSTICA - EIRELLI, com sede à rua Alceu Amoroso 
Lima, 276-A, Ed. Mondial Office, sala 104, Caminho das 
Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-770, telefone (71) 
3043-1332, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
16.891.387/0001-53, representada neste ato pelo Sr. 
LUIZ SOUSSA BARRETTO, brasileiro, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 893.738.475-20, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 01318.11.07.611.2018, decorrente 
de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
008/2019 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0117/2019 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, osdocumentos:
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Ata de Registro de Preços n.º0117/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de Serviços de 
Apoio e Organização de eventos realizados e apoiados 
pela Secretaria de Governo do município de Camaçari 
através das suas diversas secretarias, sendo no 
presente contrato a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES do município de Camaçari, 
conforme Anexo I 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 Lei8.666/93.

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$ 432.900,00 
(quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos reais), 
referente ao lote, constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do 
presenteobjeto.§ 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 PREÇOGLOBAL.
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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 
pelacontratada.
§ 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 
depreço.

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 
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 aoslimites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alteraçõesposteriores.

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 Secretaria 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 da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazosconvencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações doCONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamentoajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução docontrato;

c) Fiscalizar a execução dosserviços.

d) Vistoriar os materiais e os serviços, obrigando a 
contratada a manter todos os materiais limpos e em 
perfeitas condições de uso.
II. Constituem obrigações daCONTRATADA:

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo 
I do Edital que instruiu esta contratação), que são partes 
integrantes deste instrumento contratual independente 
detranscrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação;
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 
ecomerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos deduplicatas;
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 as 
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade 
(civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, 
provenientes de negligência  resultante da prestação 
doserviço;
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente junto 
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dosmesmos;
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato, ficar impedido de executar suas 
atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA 
deverá proceder da seguinteforma:
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g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove oocorrido;
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 dos 
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 ordem expressa e 
escrita daCONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contratofirmado.
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado docontrato.

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 ecriminal.

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 
infraçõesleves.

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixodefinidos:

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% a20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a20%;
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de20%;

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 de20%.
§ 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 penalidadeaplicada.
§ 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 
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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 demulta.

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 dalegislação.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 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, 17 de fevereiro de 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

LUIZ SOUSSA BARRETTO
CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 032/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
CAMINHÕES OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE 
FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. Abertura: 
06/03/2020 às 09h00min – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/6879. Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
20 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1358 - Pagina. 19 de 20

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



PREGÃO N.º 151/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de licenças para o uso de solução de 
software integrado de segurança e proteção contra spam 
de e-mail, vazamentos de dados, tentativas de phishing e 
hacking, AntiMalware - vírus, ransomware, cavalos de 
troia, rootkits, backdoors, com criptografia de dados, 
segurança móvel, gerenciamento de dispositivos 
móveis, gerenciamento de sistemas e treinamento de 
equipe técnica da Prefeitura, com atualizações para 36 
meses, serviço de implantação e manutenção, conforme 
especificações constantes neste Termo, a fim de garantir 
a proteção lógica dos computadores, servidores físicos e 
virtuais, bem como, equipamentos móveis (laptops, 
smartphones, tablets) integrados a rede lógica de dados 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais órgãos da 
administração direta e indireta, contra a entrada e 
atuação de malwares e programas maliciosos, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, 
estabelecidas neste instrumento. Acolhimento: 
09/03/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
10/03/2020, às 09h00min; Disputa: 10/03/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880 – Aline 
Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º 0004/2019  
COMPEL 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
foi PRORROGADO por mais 30 (trinta) dias o 
CREDENCIAMENTO nº 004/2019 – COMPEL, para 
contratação de pessoas jurídicas para a prestação de 
serviços de saúde no Município de Camaçari, com base 
nas necessidades complementares da rede pública e nos 
preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais 
do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 
de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. O edital e seus anexos estão disponibilizados no 
Portal de Compras da Prefeitura de Camaçari 

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Ana Carla Costa 
Paim - Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação – Compel. Camaçari, 19 de 
novembro de fevereiro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0250/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para aquisição, troca, alinhamento 
e balanceamento de pneus, para atender as 
necessidades da Coordenação de Transporte da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-BA. 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: COMERCIAL 
DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA - EPP; VALOR GLOBAL: 
R$ 159.670,40 (cento e cinqüenta e nove mil seiscentos e 
setenta reais e quarenta centavos). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 20/02/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0110/2020 – 
PREGÃO Nº 0250/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição, troca, 
alinhamento e balanceamento de pneus, para atender as 
necessidades da Coordenação de Transporte da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-BA. 
VALOR GLOBAL: R$ 159.670,40 (cento e cinqüenta e 
nove mil seiscentos e setenta reais e quarenta centavos).  
PROMITENTE FORNECEDOR: COMERCIAL DE 
PNEUS SÃO TOMAZ LTDA - EPP.  DATA DA 
ASSINATURA: 20/02/2020. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS.
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