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Contrato de prestação de serviço que entre si celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e a empresa 
GRUPO MULTI EVENTOS LTDA.

Aos doze de fevereiro 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 

°Drumond s/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 GRUPO 
MULTI EVENTOS LTDA EPP, com sede a avenida rio 
bandeira, 12, Bairro Gravatá, Camaçari - SP, CEP 
42.807-171, e-mail: consultordevendas.multi@ 
gmail.com  telefone: (71) 3621-8282, inscrita no CNPJ 
sob n.° 05.276.405/0001-70, representada neste ato pelo 
Sr. ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 543.519.015-
00, doravante denominada CONTRATADA, cuja 
celebração foi autorizada no processo administrativo 
n.° 01320.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.° 011/2019, para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.° 0122/2019 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, 
os documentos:

a) Edital de PREGÃO n.° 011/2019
b) Ata de Registro de Preços n.° 0122/2019
c) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER 
EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.

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 §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

JOSÉ GAMA NEVES

,

PORTARIA Nº261/2020
DE 09 DE MARÇO 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  
00320.11.02.895.2020,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através do decreto de 28 de fevereiro de 2020, 
a pedido da servidora ANA LÍVIA VIEIRA RODRIGUES, 
matrícula nº61852,ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Professor III, lotada na Secretaria 
da Educação- SEDUC,pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de03 de abril de 2020.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CONTRATO N.º 0291/2020
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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 contrato é de R$1.839.040,25 (UM 
MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, 
QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), 
constante da proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do 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.

§ 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 06 (SEIS) 
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

O prazo de execução dos serviços deverá ser 
em conformidade com o constante no Termo de 
Referência, Anexo 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, do Edital de 
PREGÃO N.º 011/2019 (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 
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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 diante 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

§ 2º  Competirá à SEGOV, proceder ao 
acompanhamento da execução dos serviços 
prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua 
conclusão.

§ 3º   O Instrumento de Ordem de Serviço será 
expedido pela SEGOV e instruirá a execução 
progressiva dos trabalhos e que documentarão as 
comprovações dos serviços quando realizados, 
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 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 
alterações posteriores, sem prejuízo da 
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 
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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, 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 
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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.

C L Á U S U L A D É C I M A Q U A R TA -  D A S  
RESPONSABILIDADES

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

§ 1º  A CONTRATADA declara haver levado em 
conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, 
encargos sociais e todas as despesas incidentes 
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, 
para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade 
competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os 
danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, devidamente 
apurados na forma da 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 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 estabelec ido que na h ipótese 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, 20 de fevereiro de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES

SECRETÁRIO DE GOVERNO

CONTRATANTE

ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES
GRUPO MULTI LTDA EPP

CONTRATADA

INSTRUÇÃO NORMATIVA PGM Nº 001/2020

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, em 30 
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 
de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV);

oCONSIDERANDO o Decreto Municipal n  
7314/2020 que dispôs sobre o funcionamento dos 
Órgãos da Administração Pública Municipal, no 
âmbito das medidas temporárias de prevenção e 
controle para enfrentamento do COVID-19;

CONSIDERANDO, que as medidas estabelecidas 
ono referido Decreto Municipal n  7314/2020 visam 
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reduzir ao máximo a circulação de pessoas como 
forma eficaz e necessária de combate da pandemia 
decorrente do COVID-19;

o
CONSIDERANDO, ainda, que ancorado no § 2 , do 

o o
art. 1  do Decreto Municipal n  7314/2020 foi 
instituído no âmbito da Procuradoria do Município o 
regime de teletrabalho, cabendo ao chefe do órgão 
discipliná-lo.

RESOLVE, o Procurador Geral do Município, editar 
a presente Instrução Normativa estabelendo regras 
para o trabalho remoto (teletrabalho) durante o 
período de vigência das Declarações de 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional e Nacional.

Art. 1º Encontra-se temporariamente suspensa a 
o ovigência dos arts. 1  e 2  da Instrução Normativa 

PGM nº 001/2017.

Art. 2º Durante a vigência do regime de teletrabalho 
o

estabelecido a partir do Decreto Municipal n  
7314/2020, em razão da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) vigoram os seguintes 
procedimentos:
I - Os pareceres jurídicos elaborados pelos 
Procuradores do Município integrantes da 
Procuradoria Administrativa ficam dispensados de 
aprovação pelo Procurador Chefe da Procuradoria 
Administrativa.
II – Quando analisados e confeccionados no regime 
de teletrabalho, os pareceres e demais 
manifestações da PROGER deverão ser 
formatados em arquivo PDF, e encaminhados para 
a Secretaria interessada por meio de mensagem 
eletrônica (e-mail), utilizando-se da conta 
institucional (@camacari.ba.gov.br), em resposta à 
mensagem de encaminhamento do processo objeto 
de análise.
III – A assinatura do Procurador responsável será 
feita em formato digital, assinada pelo SGPMC - 
Sistema de Gestão da Procuradoria Municipal de 
Camaçari, e constará, apenas, na última folha do 
parecer jurídico ou manifestação. 
IV – A cópia salva no SGPMC é que confere 
autenticidade aos documentos da PROGER 
assinados no formato especificado no item acima.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Camaçari, 24 de março de 2020.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA N° 06/2020

D E C I S Ã O  D E  C O N C L U S Ã O  E  
APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO 
LOTEAMENTO SÃO BENTO.

O Secretário de Habitação do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
delegadas peloDecreto N° 7034/2019 de 30 de janeiro de 
2019, e pelo que confere a Lei Federal 13.465/2017, no 
que couber, e tendo em vista o que consta no processo 
administrativo Nº 00276.20.01.955.2020,

RESOLVE

Art. 1° Aprovar o projeto de regularização fundiária do 
Loteamento São Bento, localizado no Distrito de Monte 
Gordo, com área total de37.757,73 m2., dividido em 06 
quadras e 210 lotes individuais.
Parágrafo único: A área em questão é de dominialidade 
do município de Camaçari, conforme registro no Cartório 
do 1° Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari, sob a matrícula n° 25938.

Art. 2°A Situação da área está assim descrita;

MEMORIAL DESCRITIVO

IMÓVEL: Loteamento São Bento, Situado na Estrada 
Velha de Monte Gordo, log. 11.156, Bairro São Bento, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari - Bahia, com as 
seguintes medidas e confrontações:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT01, 
definido pelas coordenadas E 597.439,3699 m e N 
8.600.657,0558 m. Deste ponto segue-se com azimute 
de 171º 35' 37" e distância de 81,41 m até o vértice P02, 
definido pelas coordenadas E 597452,5121 m e N 
8600568,1268 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
174º 35' 12" e distância de 87,90 m até o vértice PT03, 
definido pelas coordenadas E 597460,3173 m e N 
8600485,5766 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
156º 48' 15" e distância de 172,84 m até o vértice PT04, 
definido pelas coordenadas E 597523,8174 m e N 
8600337,9388 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
155º 28' 6" e distância de 124,06 m até o vértice PT05, 
definido pelas coordenadas E 597596,3796 m e N 
8600195,9896 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
226º 45' 57" e distância de 9,28 m até o vértice PT06, 
definido pelas coordenadas E 597593,1384 m e N 
8600186,3323 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
309º 41' 52" e distância de 55,63 m até o vértice PT07, 
definido pelas coordenadas E 597530,8289 m e N 
8600238,0584 m. Deste ponto segue-se com azimute de 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
25 de Março de 2020 - Ano XVII
Nº 1380 - Pagina. 06 de 13

S
E

H
A

B

SECRETARIA DE HABITAÇÃO



309º 44' 55" e distância de 102,21 m até o vértice PT08, 
definido pelas coordenadas E 597452,2475 m e N 
8600303,4106 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
309º 58' 3" e distância de 177,21 m até o vértice PT09, 
definido pelas coordenadas E 597312,9056 m e N 
8600420,1977 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
48º 43' 22" e distância de 35,35 m até o vértice PT10, 
definido pelas coordenadas E 597337,5264 m e N 
8600443,6797 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
31º 18' 18" e distância de 33,53 m até o vértice PT11, 
definido pelas coordenadas E 597355,8559 m e N 
8600470,5219 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
23º 27' 24" e distância de 57,83 m até o vértice PT12, 
definido pelas coordenadas E 597373,6896 m e N 
8600509,0898 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
22º 56' 58" e distância de 32,26 m até o vértice PT13, 

RESOLUÇÃO Nº 07/2020
 DE 24 DE MARÇO DE 2020

definido pelas coordenadas E 597373,6896 m e N 
8600509,0898 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
24º 25' 17" e distância de 8,50 m até o vértice PT14, 
definido pelas coordenadas E 597405,5841 m e N 
8600590,9966 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
25º 19' 55" e distância de 75,13 m até o vértice PT15, 
definido pelas coordenadas E 597422,5204 m e N 
8600630,848 m. Deste ponto segue-se com azimute de 
22º 58' 49" e distância de 22,87 m até o vértice PT01, até 
o vértice P01, Vértice inicial da descrição deste 
perímetro. Ao todo a poligonal possui 37.757,73 m2. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
Georreferenciadas ao Sistema Geodésico Oficial 
Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24 Sul. 

Art. 3°Quanto aos ocupantes, estes estão devidamente 
identificados e vinculados à suas unidades imobiliárias e 
ao seu respectivo direito real;

Art. 4°Declara-se concluído o procedimento de 
regularização fundiária de interesse social, nos termos 
do Art. 40 da Lei n° 13.465/17 e Art. 37 do Decreto n° 
9.310/2018.

Art. 5°Publique -se e cumpra-se nos termos do Art. 21, V 
do Decreto 9.310/18.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 23 DE MARÇO DE 2020.

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

Dispõe sobre a Aprovação por unanimidade 
da Portaria que cria o Plantão Social Virtual 
para todos os serviços ofertados pela 
SEDES, objetivando que as demandas dos 
usuários da Assistência Social sejam 
atendidas, sem a necessidade de 
deslocamento dos mesmos.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.

Considerando: O Decreto Federal Nº 10.82 de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais, os quais deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 
atividades essenciais a que se refere em seu Inciso 1º.

Considerando: O Decreto Municipal Nº 7314/2020, que 
dispõe sobre o funcionamento dos Órgãos da 
Administração Pública Municipal, no âmbito das medidas 
temporárias de prevenção e controle para enfrentamento 
do COVID-19, e acrescenta os Incisos 1º e 2º ao art. 8º do 
Decreto nº 7312/2020.

Considerando: A necessidade de aprovação dessa 
Portaria, o CMAS decidiu via meios de comunicação 
virtual, onde todos os Conselheiros se posicionaram, 
garantindo a continuidade dos Serviços.

RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade a portaria que cria o 
Plantão Social Virtual para todos os serviços ofertados 
pela SEDES, objetivando que as demandas dos usuários 
da Assistência Social sejam atendidas, sem a 
necessidade de deslocamento dos mesmos.

Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Monique Martins Rivas
Vice -Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Camaçari – CMAS

PORTARIA Nº. 3/2020
DE 24 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre o funcionamento da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania no período de situação de 
emergência.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7315/2020, de 20 de 
março de 2020, que declara situação de emergência no 
Município de Camaçari/Ba, estabelece medidas 
complementares de prevenção e enfrentando à 

providências;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7312/2020, de 16 de 
março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e 
entidades integrantes da Administração Pública quanto 
as medidas de proteção para enfrentamento de 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o boletim epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual se tem 
registrado 18 casos suspeitos e 1 caso já confirmado de 
infecção pelo COVID-19 no Município de Camaçari;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a 
propagação de infecção e transmissão local e preservar 
a saúde dos servidores e assistidos;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização dos 
serviços ofertados pela SEDES, objetivando um 
atendimento mais seguro aos usuários dos serviços 
enquanto o Município de permanecer em situação de 
emergência;

RESOLVE

Art. 1º. Fica criado o Plantão Social Virtual para todos os 
serviços ofertados pela SEDES, objetivando que as 
demandas dos usuários sejam atendidas sem a 
necessidade de deslocamento.

Parágrafo Único- Os serviços serão ofertados 
prioritariamente pelo meio virtual. Para tanto, cada 
coordenação terá um número disponível para a 
efetivação do plantão social virtual, números estes que 
serão divulgados de forma ampla nas redes sociais e no 
site oficial da Prefeitura.

Art. 2º. O Plantão Social Virtual orientará os usuários de 
serviços acerca de situações que surjam, sanando, 
assim, o maior número de dúvidas possíveis, 
monitorando e sistematizando o acompanhamento dos 
serviços da rede socioassitencial.

Art. 3º. Em caso de necessidade de requerimento de 
beneficio eventual, o usuário solicitará o pedido 
diretamente ao número do CRAS da sua região, sendo 
obrigatória a manutenção da avaliação técnica para 
dispensação do benefício.

Parágrafo Único- Os casos encaminhados pela Rede de 
Serviços Socioassitenciais e de Saúde poderão ser 

pandemia decorrente do COVID-19 e dá outras 

analisados pela equipe de apoio técnico designada pela 
Coordenação de Proteção Social Básica e Gerência de 
Benefícios Eventuais.

Art. 4º. Para as pessoas que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, serão priorizados os atendimentos 
aos usuários infectados ou que tenham suspeita de 
infecção do coronavírus, gestantes, idosos, pessoas com 
doença crônica.

Art. 5º. Os serviços ofertados pelo Centro Pop 
permanecerão funcionando presencialmente em sua 
sede, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 14:00 
horas, sendo disponibilizados os serviços necessários 
aos usuários em situação de rua, assim como os serviços 
ofertados pela Coordenação de Proteção Especial.

Art. 6 º. O fluxo de atendimento para a solicitação do 
auxílio funeral será realizado mediante agendamento 
para a segunda, quarta e sexta-feira, no horário de 09:00 
às 14 horas, respeitando o intervalo de 30 minutos para 
cada atendimento.

§ 1 º- Após o horário estabelecido no caput deste artigo, 
os requerentes deverão entrar em contato com as 
funerárias credenciadas neste Município para 
intervenções junto ao benefício.

§ 2 º - Para os casos que ocorrerem durante as terças e 
quintas, as famílias serão encaminhadas diretamente 
para as funerárias e os procedimentos serão realizados 
conforme rito de final de semana, devendo a família 
solicitante assinar o termo de responsabilidade e 
posteriormente dirigir-se à Sedes para formalização do 
processo administrativo.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREGÃO N.º 042/2020 (ELETRONICO)  
COMPEL – AVISO DE SUSPENSÃO

 
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de julgamento de 
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impugnação e a necessidade de adequação do Termo de 
Referência, fica SUSPENSA a sessão de abertura  do 
PREGÃO N.º 042/2020 (ELETRONICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o  Registro de preço para aquisição de 
gêneros alimentícios (Feijão Tipo Carioquinha, Arroz 
Polido Branco, Massa de Sopa de Letrinhas, Proteína 
Texturizada de Soja) destinados à alimentação escolar 
nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal, prevista para: Abertura: 25/03/2020, às 
09h00, DISPUTA: 25/03/2020, ás 14h00 Informaremos a 
nova data oportunamente. Camaçari, 24 de março de 
2020 –Diego Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da 
COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N. º 
0241/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

, 
para atender as Unidades de Saúde do município de 
C a m a ç a r i - B A .  L O T E  0 1 :  P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR: MASTERMED COMERCIAL LTDA; 
VALOR GLOBAL: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: MS 
TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 12.990,00 (doze mil novecentos e 
noventa  rea is ) ;  LOTE 03 : PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 7.749,00 (sete mil 
setecentos e quarenta e nove reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0137/2020 – 
PREGÃO Nº 0241/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

, para atender as Unidades de Saúde do 
município de Camaçari-BA. LOTE 01 (

); UF: 
UND; QUANTIDADE: 600; VALOR UNITÁRIO: R$ 22,50 
(vinte e dois reais e cinquenta centavos); 
PROMITENTE FORNECEDOR:  MASTERMED 
COMERCIAL LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS 

.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0138/2020 – 
PREGÃO Nº 0241/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

registro de preço para aquisição de sonda de espaçador

 

 

 

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
espaçador

ESPAÇADOR, 
APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, 
TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, MODELO: 
MÁSCARA PVC TAMANHO P DE 0 A 2 ANOS.

– 
SECRETÁRIO DA SAÚDE

 

OBJETO: 
, para atender as Unidades de Saúde do 

município de Camaçari-BA. LOTE 02 (

); UF: 
UND; QUANTIDADE: 600; VALOR UNITÁRIO: R$ 21,65 
(vinte e um reais e sessenta e cinco centavos); LOTE 
03 (

); UF: UND; QUANTIDADE: 
300; VALOR UNITÁRIO: R$ 25,83 (vinte e cinco reais e 
o i t en ta  e  t rês  cen tavos ) .  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS 

.

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0242/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
espaçador

ESPAÇADOR, 
APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE BRONCODILATADOR, 
TIPO: ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
RESERVATÓRIO RÍGIDO TRANSLÚCIDO, MODELO: 
MÁSCARA PVC TAMANHO M DE 2 A 13 ANOS

ESPAÇADOR, APLICAÇÃO: COM MÁSCARA 
ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO: 
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, 
CÂMARA INQUEBRÁVEL

– SECRETÁRIO DA 
SAÚDE
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0153/2020 – 
PREGÃO Nº 0242/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA, HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA  

ELIAS NATAN MORAES DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0154/2020 – 
PREGÃO Nº 0242/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:

ELIAS NATAN MORAES DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0155/2020 – PREGÃO 
Nº 0242/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde.  
PROMITENTE FORNECEDOR: 

  
ELIAS NATAN MORAES DIAS 

 

. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2020. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2020. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/03/2020. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0201/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0156/2020 – PREGÃO 
Nº 0201/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde.  
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA, HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA  
ELIAS NATAN MORAES DIAS 

. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020. 
– SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0157/2020 – 
PREGÃO Nº 0201/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: 

 ELIAS 
NATAN MORAES DIAS 

TERMO DE REVOGAÇÃO

 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE (06) do PREGÃO 

oN  0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
a registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. 16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – Secretário da Saúde.

 

DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 
EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020. 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

 

 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0139/2020 – 
PREGÃO Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA, HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0140/2020 – 
PREGÃO Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
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FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0141/2020 – 
PREGÃO Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: LIFE CENTER COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. DATA 
DA ASSINATURA: 16/03/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0142/2020 – 
PREGÃO Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO 
FARMACEUTICA CEARENSE LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0143/2020 – 
PREGÃO Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0144/2020 – PREGÃO 
Nº 0183/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde.  
PROMITENTE FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 16/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

 

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1015498/15 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM BASE NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 E 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015, CONTRATADA: 
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇA 
LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 06 
(seis) meses contados a partir de 02 de fevereiro de 
2020, nos termos da Cláusula Décima quarta do Contrato 
Base, consoante Artigo 57, Inciso II § 4º, da Lei nº 
8.666/93. Em decorrência da prorrogação excepcional 
do prazo, o VALOR GLOBAL PROPORCIONAL DO 
PERÌOD PASSA A SER DE R$ 7.813,58 (sete mil, 
oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). 
Assinatura: 01/02/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0331/2020. CONTRATADO: COOPERATIVA 
DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
COONECTAR. PREGÃO N.º 0232/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços médicos em Unidades de Pronto 
Atendimento, SAMU, Policlínicas, Unidades de Saúde da 
Família, Unidades Básicas de Saúde e Serviços Médicos 
Especialistas - Centros de Referências, visando à continuidade 
da prestação de serviço de saúde, no âmbito do município de 
CAMAÇARI, com VALOR GLOBAL de R$ 8.037.000,00 (oito 
milhões e trinta e sete mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4018; 4019. Elemento de Despesa: 
33.90.34.00; Fonte: 0114000; 6102.000. DATA DA 
ASSINATURA: 23/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

TERMO ADITIVO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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