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dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 04 de maio de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S.A., 
Sociedade Anônima, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº. 15.128.515/0001-49, com sede à 
Rua Miguel Calmon, N° 37, Edifício Belo Horizonte, 9º 
andar, Salvador, Bahia, CEP 40.015-010, neste ato, 
representada, na forma da Ata de Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 11 de junho de 2018, por 
HERNANI SILVEIRA CASTRO JÚNIOR, brasileiro, 
casado, engenheiro civil , inscrito no Registro Geral sob 
nº 01.074.494-04 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física 
nº.110.191.665-69, e PEDRO AURÉLIO DE FREITAS 
ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
Registro Geral sob nº 667.336 SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº 018.510.395-20, doravante 
denominada COMPROMISSÁRIA; GRÁFICO 
EMPREENDIMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o nº 16.365.025/0001-29, 
com sede na Avenida Tancredo Neves, 620, sala 2001, 
Edf. Empresarial Mundo Plaza, Caminho das Árvores, 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada por 
EDUARDO CARVALHO PINTO, brasileiro, casado, 

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 
CONTRATO N°0408/2019 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA 
BACIA DO RIO CAMAÇARI – FASE 1, INTEGRANTE O 
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – PAC 2. NA FASE 1, 
ESTÃO PREVISTAS INTERVENÇÕES NOS TRECHOS 
DENOMINADOS DE 3,4,5,8,9,10 E 11 DO RIO 
CAMAÇARI  E 13 .3  DO RIO PEDREIRAS,  
LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMAÇARI – BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0408/2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
011/2019. 

OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
FONTE 4190000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
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arquiteto, CPF n° 070.887.285-91, com domicílio 
comercial no mesmo endereço do Outorgante, doravante 
denominada ASSUNTORA; e MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.109.763/0001-80, com 
à Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, 
Camaçari, Estado da Bahia, por intermédio da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, neste ato representado pela 
Secretário Genival Seixas Graças, doravante 
denominada COMPROMITENTE, firmam o presente 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC no 
âmbito do processo n° 01837.22.09.068.2019, de 19 de 
agosto de 2019, constituído das seguintes cláusulas e 
condições:

CONSIDERANDO que a vistoria ocorrida no dia 
12/09/2019 verificou que o empreendimento objeto deste 
processo já está concluído;

CONSIDERANDO que a obra foi executada sem a 
obtenção da autorização para supressão de vegetação 
de competência da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR (fl. 25);

CONSIDERANDO que a obra foi executada também sem 
a obtenção da declaração de inexigibilidade licença 
ambiental (fl. 25), de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR;

CONSIDERANDO que a SEDUR é o órgão responsável 
pela gestão da política urbana do Município de Camaçari-
BA, nos termos da Lei Complementar n° 913, de 03 de 
setembro de 2008;

CONSIDERANDO a possibilidade de substituição da 
penalidade “multa” por medidas compensatórias; e 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar 
eficiência aos órgãos licenciadores e fiscalizadores de 
atividades urbanas e potencialmente impactantes ao 
meio ambiente;

CONSIDERANDO a possibilidade jurídica de o devedor 
de uma obrigação transmitir para outrem essa obrigação 
(art. 299 do Código Civil), com ele permanecendo 
coobrigado (art. 265 do Código Civil). A assunção de 
dívida não estende à ASSUNTORA as responsabilidades 
personalíssimas inerentes ao proprietário do imóvel, na 
forma da lei.

CONSIDERANDO que a COMPROMISSÁRIA é a dona 
da obra objeto do processo administrat ivo 
01837.22.09.068.2019, sendo que a ASSUNTORA se 
responsabiliza, tão e unicamente, pelas obrigações 
previstas neste TAC.

CONSIDERANDO que, com a assunção de dívida, a 
ASSUNTORA passa a ser o devedor principal das 
obrigações financeiras previstas neste TAC, ficando a 
COMPROMISSÁRIO na condição de devedor solidário.

RESOLVEM os signatários firmar o Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC, com compromisso de 
assunção de dívida comulativa, a partir das seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo é estabelecer compensações pelas 
ausências de obtenções de licenças prévias ambientais 
para a construção do estabelecimento requerido no 
processo 01837.22.09.068.2019.

Parágrafo único: este Termo não inclui as taxas e 
multas de natureza urbanística, que serão pagas pela 
ASSUNTORA através das guias próprias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

I – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA

As obrigações de natureza não financeiras são de 
responsabilidade exclusiva da COMPROMISSÁRIA, 
dentre elas:
a) Apresentar comprovante de ligação de água e 
energia elétr ica, emit idas pelas respectivas 
concessionárias;
b) Apresentar requerimento de dispensa de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos referente à 
drenagem de águas pluviais do condomínio, no prazo de 
30 (trinta) dias após concessão do habite-se.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSUNTORA

Compete à ASSUNTORA doar os seguintes bens para 
equipar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari:

a) 01 impressora Kyocera Ecosys M5521cdw ou 
M5526CDW
b) 01 IMPRESSORA KYOCERA M8124CIDN
c) 02 toner preto compatível com impressora Kyocera 
Ecosys M5521cdw
d) 02 toner colorido compatível com impressora Kyocera 
Ecosys M5521cdw
e) 02 toner preto compatível com impressora Kyocera 
M8124CIDN
f) 02 toner colorido compatível com impressora Kyocera 
M8124CIDN

III – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE

A e m i s s ã o  d o  A l v a r á  d e  H a b i t e - s e  p e l a  
COMPROMITENTE fica condicionada a comprovação 
cumulativa:
a) da apresentação dos documentos contidas na alínea 
“a” do inciso I da Cláusula Segunda.
b) das compensações contidas no inciso II da Cláusula 
Segunda.
c) do pagamento das devidas taxas urbanísticas.
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§ 1º: As taxas ambientais foram substituídas pelas 
compensações previstas neste TAC;

§ 2º: O habite-se poderá ser emitido sem a entrega física 
dos equipamentos dede que, simultaneamente:

a) Estejam pagas as taxas e preços públicos incidentes 
para emissão de habite-se;
b) Estejam pagas as multas urbanísticas, se houver;
c) A ASSUNTORA comprovar que encomendou os bens 
faturados em nome do Município de Camaçari, com 
endereço da SEDUR (Centro Administrativo – Prédio 
Vermelho, 2° andar, s/n, Centro, Camaçari/Bahia, CEP 
42800-500).

§ 3º No caso da alínea c do §2º, a ASSUNTORA e a 
COMPROMISSÁRIA só obterão a quitação do TAC após 
a efetiva entrega dos bens. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA

A COMPROMISSÁRIA transfere as obrigações 
contidas nesse Termo para a ASSUNTORA, 

que passa a ser a devedora principal.

Parágrafo único: as partes firmam assunção de 
dívida cumulativa, podendo a COMPROMISSÁRIA 
executar todas as obrigações

não oporá 
resistência, expedindo a quitação, quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

Após a assinatura do presente Termo, a ASSUNTORA 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar à 
SEDUR entregar os equipamentos de trabalho para a 
SEDUR em forma de doação.

CLÁUSULA QUINTA – DO DESCUMPRIMENTO

O não cumprimento pela ASSUNTORA das obrigações, 
condições estabelecidas na Cláusulas Segunda e 
Terceira ensejará a rescisão do presente TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA ou a execução 
extrajudicial do presente TAC, com aplicação das 
penalidades previstas na Lei Federal 9605/1998 e 
Decreto 6514/2008, bem como inclusão em cadastro 
de pessoas físicas e jurídicas infratores para fins de 
agravamento por reincidência, ficando a inclusão da 
COMPROMISSÁRIA condicionada à prévia intimação 
para cumprimento espontâneo das obrigações.

§ 1º A rescisão do presente TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA, por qualquer das hipóteses previstas, 
suspenderá os seus efeitos.

§ 2º A eventual inobservância pela ASSUNTORA, de 
qualquer condição estabelecida no presente TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, resultante de caso 
fortuito ou força maior, na forma do art. 393 do Código 
Civil Brasileiro, deverá ser imediatamente comunicada e 
justificada ao COMPROMITENTE, que poderá fixar 

financeiras 

 financeiras previstas 
neste Termo, do qual a COMPROMITENTE 

 

novas condições e prazo para adimplemento da 
obrigação, formalizando este ato através de dispositivo 
apropriado, que passará a compor este TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA e ao qual se dará 
publicidade.

Município de Camaçari, 16 de junho de 2020.

TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL LTDA 
p/p HERNANI SILVEIRA CASTRO JÚNIOR e PEDRO 

AURÉLIO DE FREITAS ARAÚJO
(COMPROMISSÁRIA)

GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
p/p EDUARDO CARVALHO PINTO

(ASSUNTORA)

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente de Camaçari/BA
GENIVAL SEIXAS GRAÇA

(COMPROMITENTE)

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________________     
Nome:
CPF:        

2.___________________________________
Nome:
CPF:         

 

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO N.º 174/2013. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  MARCIANO BRITO 
DE LACERDA.  DO OBJETO:  O presente termo aditivo 
tem por objeto alterar a Cláusula Segunda (Do Prazo)  do 
Contrato n° 174/2013; DO PRAZO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato 
acima referido, passando, portanto, a partir de 25 de 
Julho de 2020, passara a  viger até 25 de Julho de 
2021. DO PREÇO:  Considerando a prorrogação do 
prazo contida na Clausula Segunda do presente termo, o 
valor global é de R$ 22.967,40 (vinte e dois mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e quarenta 
centavos) e valor mensal de R$ 1.913,95 (mil, 
novecentos e treze reais e noventa  e cinco centavos), 
conforme sexto termo aditivo, que permanecem 
inalterados, não sendo devido qualquer reajuste durante 
o prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento.  DA ASSINATURA: Camaçari, 17 de 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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Junho de 2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. MARCIANO BRITO DE LACERDA. 
LOCADOR.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0220/2018. MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI. EMPRESA DZSET TRANSPORTE E 
LOGISTICA LTDA. DO OBJETO Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula contratual relativa ao 
prazo do Contrato nº 0220/2018;  DO PRAZO O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 19 de junho de 
2020, passará a viger até 19 de junho  de 2021.  DO 
PREÇO;  Fica mantido o preço global, proporcional ao 
período ora aditado, no valor de R$ 9.997,20 ( nove 
milhões, novecentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do Contrato original;  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 
posteriores Termos Aditivos não modificada por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 19 de 
junho de 2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA 
LTDA. CONTRATADA.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
262/2016. CONTRANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D A :  E M P R E S A  C A M P B E L  
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato n° 262/2016;  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 6 (seis) meses, de modo que, a partir de 
30 de junho de 2020, passará a viger até 30 de 
dezembro de 2020; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as deposições sobre o preço estipuladas pelo contrato nº 
262/2016; Fica  mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para  
pagamento da despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação: 3015; Elemento de 
Despesa 44.90.51.00 e Fonte 419000; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento;  DA 
ASSINATURA:  CAMAÇARI - BA, 22 DE JUNHO DE 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA.  CONTRATADO. 

TERMO DE REVOGAÇÃO

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

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 02 do PREGÃO N  

057/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de material 
odontológico (campo de papel, guardanapo, estojo 
educativo, macro modelo, escovódromo, kit macro 
modelo escovação, macro modelo acrílico), para atender 
as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
29/06/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
Secretário da Saúde.

Administração - SECAD

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. 

ESYWORLD 
SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

1.113.000,00

 

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 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretaria da , no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 151/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR :  

; VALOR GLOBAL: 
R$  (hum milhão cento e treze mil reais). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/06/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0288/2020 – 
PREGÃO Nº 151/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
30 de Junho de 2020 - Ano XVII
Nº 1444 - Pagina. 04 de 06

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



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. PROMINENTE 
FORNECEDOR :  ESYWORLD SISTEMAS E 
INFORMATICA LTDA. LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 
1.113.000,00 (hum milhão cento e treze mil reais), 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 16/06/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – Secretário da Administração – 
SECAD.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 
0005/2020 – COMPEL

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
a o s  i n t e r e s s a d o s ,  q u e  e s t á  a b e r t o  o  
CREDENCIAMENTO N.º 0005/2020 – COMPEL, para 
Credenciamento de empresas especializadas e 
profissionais habilitados para futura prestação de 
serviços de parecer técnico de avaliação mercadológica 
para aquisição e locação de imóvel de uso da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, bem como parecer em sede de 
laudo judicial e expedição de documentação cartorária 
para aquisição de imóvel, de acordo com os critérios, 
termos e condições estabelecidas neste Edital. O Edital 
estará disponibilizado no sítio da Prefeitura de 

Camaçari/Portal de Compras, (www.compras. 
camacari.ba.gov.br). Local para entrega dos 

documentos: Coordenação Materiais e Patrimônio, 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia. Informações através do e-mail: 

credenciamento@gmail.com. Camaçari, 30 de 
junho de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE        
LICITAÇÃO DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Dispensa de Licitação n° 005/2020. 
Objeto: Aquisição de capas impermeáveis para 
colchão para atender as necessidades da STT. 
Valor Global: R$ 6.120,00 (Seis mil, cento e vinte 
reais); Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. Contratado: 
Sports Center Brasil Comércio e Serviços Eireli.

Camaçari, 29 de Junho de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
 Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 096/2020. Dispensa de 
Licitação n° 004/2020. Contrato n° 006/2020. 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de água mineral e gelo para 
atender às necessidades desta Superintendência.
Contratado: 2002 Distribuidora e Comercio Ltda. 
Valor global: R$ 29.700,00 (Vinte e nove mil e 
setecentos reais); Período de vigência: até 31 de 
dezembro de 2020, com início na data da assinatura 
em 26/06/2020; Fundamento legal da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores.

Camaçari, 29 de Junho de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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