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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2020

DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR MARIA VANESSA SAMPAIO MOTA,
cadastro 832400, do cargo de Gerente, símbolo GES IV
da estrutura da Secretaria de Governo – SEGOV, em 03
de agosto de 2020.

DESTITUIR A PEDIDO RAULINDA LAURÊNCIA
MOREIRA DO ESPIRITO SANTO, cadastro n°. 7985, da
função de Confiança de Vice-Diretora de Unidade
Escolar II, FCE V-B, do Centro Educacional Hildebrando
Lima Filho, da estrutura da Secretaria da Educação SEDUC, em 03 de agosto de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2020

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:

DESIGNAR EDUARDO LIMA DANTAS,
cadastro n°. 9400, para a função de Confiança de ViceDiretor de Unidade Escolar II, FCE V-B, da Escola
Municipal Luís Pereira Costa, da estrutura da Secretaria
da Educação - SEDUC, em 03 de agosto de 2020.

DESTITUIR ELIZENY PEREIRA RABELO, cadastro n°.
63991, da função de Confiança de Vice-Diretora de
Unidade Escolar II, FCE V-B, do Centro Integrado de
Educação Infantil – Verde Horizonte, da estrutura da
Secretaria da Educação - SEDUC, em 10 de junho de
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE JUNHO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
EXONERAR CAROLINA COELHO TORRES, cadastro
832019, do cargo de Secretário Executivo II, símbolo
GAS IV da estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV,
em 03 de agosto de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR RENATA KALIL DIAS, cadastro n°. 8793, da
função de Confiança de Secretária de Unidade Escolar II,
SUE II-B, da Escola Giltônia Pereira de Souza, da
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, com data
retroativa á 08 de janeiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR ARIANE GOMES DOS SANTOS, cadastro
n°. 61838, da função de Confiança de Secretária de
Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Municipal
Caminho do Mar, da estrutura da Secretaria da Educação
- SEDUC, com data retroativa a 08 de janeiro de 2020.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR DORANEI DOS REIS SILVA, cadastro n°.
62486, da função de Confiança de Secretária de Unidade
Escolar III, SUE III-A, da Escola Municipal Gravatá, da
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, com data
retroativa a 08 de janeiro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESIGNAR FABIANA RODRIGUES SILVA, cadastro n°.
63778, para a função de Confiança de Vice-Diretora de
Unidade Escolar II, FCE V-B, do Centro Integrado de
Educação Infantil – Verde Horizonte, da estrutura da
Secretaria da Educação - SEDUC, em 12 de junho de
2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DESIGNAR EDJANE DE OLINDA SANTANA, cadastro
n°. 61504, para a função de Confiança de Vice-Diretora
de Unidade Escolar II, FCE V-B, do Centro Educacional
Hildebrando Lima Filho, da estrutura da Secretaria da
Educação - SEDUC, em 04 de agosto de 2020.

exercício da profissão, histórico e certificado de
conclusão do curso referente à escolaridade mínima
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação –
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG),
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4
recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social) e
uma foto 3 x 4 recente.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 04 DE AGOSTO DE 2020.

ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link:

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECAD

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013
A S E C R E TA R I A D A A D M I N I S T R A Ç Ã O D A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto
Borges, através dos Mandados de Segurança,
processos de nº 0500673-71.2018.8.05.0039,
0506367-89.2016.8.05.0039, 050397176.2015.8.05.0039 e 0506143-54.2016.8.05.0039
convoca os(as) candidatos (as) para os cargos de:
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA-ABRANTES,
AUDITOR FISCAL, PEDAGOGO e TÉCNICO EM
COMUNICAÇÃO SOCIAL ÁREA DE ATUAÇÃO:
RELAÇÕES PÚBLICAS/MARKETING para
comparecerem Rua Francisco Drummond s/n Centro
Administrativo – Centro (1º andar SECAD/GESEL –
Prédio Azul) no período de 22 a 24/09/2020 às 12h00 e
das 13h30min às 15h00, para apresentação dos
seguintes documentos em originais e cópias: Diploma
(para cargos nível superior), Certificado de
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital
de abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o
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http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml e realizar a consulta Qualificação Cadastral (esocial) e apresentar o resultado da consulta, esta dever
ser impressa.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 28/09 a 26/10/2020
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA
FROES S/N (CASA DO TRABALHO)CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307,
APÓS ETAPA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS.
Os candidatos convocados deverão as suas expensas
apresentar os exames médicos admissionais conforme
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no
período estabelecido, sob pena de eliminação do certame
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do
edital de Abertura.
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar
os seguintes exames médicos:
I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina;
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os
candidatos acima de 40 anos).
II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir
definidos (além dos citados no item anterior):
a) Coordenador Pedagógico e Professores:
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 12
meses;
Observação: Os convocados para os cargos da Área de
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica,
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dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do
Cartão de Vacina.
CONVOCADOS:
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA-ABRANTES
Nº.
Nome
Insc.
Clas.
01 NADJANE OLIVEIRA SERAFIM
MENDES DE JESUS
86128229 11ª
AUDITOR FISCAL
Nº.
Nome
01 DANILO SILVA SANTOS

Insc.
Clas.
81620003 18ª

PEDAGOGO
Nº.
Nome
Insc.
Clas.
01 VERÔNICA CRISTINA JESUS DE
SÃO JOSÉ
85641478 4ª
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL ÁREA DE
ATUAÇÃO: RELAÇÕES PÚBLICAS/MARKETING
Nº.
Nome
01 VANICE PEREIRA DA MATA

Insc.
Clas.
88456935
1ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não
comparecer no período acima mencionado,
automaticamente será ELIMINADO do certame –
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos
da Pr/feitura Municipal de Camaçari e na internet no site –
www.camacari.ba.gov.br a partir de 14/09/2020
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de
inscrição dos candidatos e outros dados, serão
devidamente retificados no momento da nomeação.

SEDUR

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 SETEMBRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 93/2020
DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de um
desmembramento de 01 (um) Lote,
identificado pelo n° 821 da Quadra “BF”,

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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medindo 1.000,00 m² e perímetro de 130,00
m, integrante do LOTEAMENTO ''PARQUE
REAL SERRA VERDE”, na matrícula sob n°
23.251, a ser desmembrada em 02 (dois)
novos lotes assim denominados: Lote 821
A com área de 500,00 m² e Lote 821 B com
área de 500,00 m², na forma que indica:
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00548.22.09.005.2020.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (um) Lote,
identificado pelo n° 821 da Quadra “BF”, medindo
1.000,00 m² e perímetro de 130,00 m, integrante do
LOTEAMENTO ''PARQUE REAL SERRA VERDE”, na
matrícula sob n° 23.251, a ser desmembrada em 02
(dois) novos lotes assim denominados: Lote 821 A com
área de 500,00 m² e Lote 821 B com área de 500,00 m².
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de
propriedade de MARION MURTA SILVA, inscrita no CPF
sob nº: 371.314.945-34, conforme o registro no Cartório
do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 23.251.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE ORIGINAL – LOTE 821
Área (m²): 1.000,00
Perímetro (m): 130,00
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01,
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N
8.590.952,741m e E 576.916,862m; deste segue
confrontando com a RUA MANGABAS, com azimute de
154°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V02, de coordenadas N 8.590.941,426m e E
576.922,173m; deste segue confrontando com a RUA
MANGABAS, com azimute de 154°51'20" por uma
distância de 12,50m até o vértice V03, de coordenadas N
8.590.930,110m e E 576.927,484m; deste segue
confrontando com o LOTE 820, com azimute de
240°41'11" por uma distância de 40,00m até o vértice
V04, de coordenadas N 8.590.910,527m e E
576.892,606m; deste segue confrontando com o LOTE
831, com azimute de 334°51'20" por uma distância de
12,50m
até o vértice V05, de coordenadas N
8.590.921,842m e E 576.887,295m; deste segue
confrontando com o LOTE 831, com azimute de
334°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V06, de coordenadas N 8.590.933,158m e E
576.881,984m; deste segue confrontando com o LOTE
822, com azimute 60°41'11" por uma distância de 40,00m
até o vértice V01, ponto inicial da descrição deste
perímetro de 130,00 m.
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Art. 3° - Os Lotes resultantes do desmembramento
ficarão assim descritos e caracterizados:
LOTE RESULTANTE – LOTE 821 A
Área (m²): 500,00
Perímetro (m): 105,00
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V02,
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N
8.590.941,426m e E 576.922,173m; deste segue
confrontando com a RUA MANGABAS, com azimute de
154°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V03, de coordenadas N 8.590.930,110m e E
576.927,484m; deste segue confrontando com o LOTE
820, com azimute de 240°41'11" por uma distância de
40,00m
até o vértice V04, de coordenadas N
8.590.910,527m e E 576.892,606m; deste segue
confrontando com o LOTE 831, com azimute de
334°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V05, de coordenadas N 8.590.921,842m e E
576.887,295m; deste segue confrontando com o LOTE
821 B, com azimute 150°41'11" por uma distância de
40,00m até o vértice V02, ponto inicial da descrição
deste perímetro de 130,00 m.
LOTE RESULTANTE – LOTE 821 B
Área (m²): 500,00
Perímetro (m): 105,00
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01,
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N
8.590.952,741m e E 576.916,862m; deste segue
confrontando com a RUA MANGABAS, com azimute de
154°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V02, de coordenadas N 8.590.941,426m e E
576.922,173m; deste segue confrontando com o LOTE
821 A, com azimute de 150°41'11" por uma distância de
40,00m
até o vértice V05, de coordenadas N
8.590.921,842m e E 576.887,295m; deste segue
confrontando com o LOTE 831, com azimute de
334°51'20" por uma distância de 12,50m até o vértice
V06, de coordenadas N 8.590.933,158m e E
576.881,984m; deste segue confrontando com o LOTE
822, com azimute 60°41'11" por uma distância de 40,00m
até o vértice V01, ponto inicial da descrição deste
perímetro de 130,00 m.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE
04 DE
SETEMBRO DE 2020.
SUELEN TRAVASSOS
DIRETORIA DE URBANISMO- SEDUR
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GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 94/2020
DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 02 (dois) áreas
designadas pelo LOTE 01 e 02, situados
na Quadra 02, do Loteamento denominado
“Jacuípe Country”, Distrito de Monte Gordo,
neste Município de Camaçari, medindo Lote
01 com área de 1.012,50 m² e Lote 02 com
área de 1.012,50 m², para totalizar uma
nova área de 2.025,00 m², na forma que
indica:
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
01009.22.09.340.2020, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (dois) áreas
designadas pelo LOTE 01 e 02, situados na Quadra 02,
do Loteamento denominado “Jacuípe Country”, Distrito
de Monte Gordo, neste Município de Camaçari, medindo
Lote 01 com área de 1.012,50 m² e Lote 02 com área de
1.012,50 m², para totalizar uma nova área de 2.025,00
m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de ANC MOREIRA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA-ME, sediada no Loteamento
Arembepe Aquaville, Lote 02, Quadra 01, Arembepe,
Camaçari, Bahia, inscrito no CNPJ sob nº:
15.373.226/0001-05, conforme o registros no Cartório do
2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 41.151 e nº
41.150.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE 01
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice L M 0001, de coordenadas N
8.594.453,817 m. e E 592.521,829 m., situado no limite
com O LOTE 14 DA QUADRA 02 E A RUA 01, deste,
segue com azimute de 143°37'17" e distância de 22,61
m., confrontando neste trecho com A RUA 01, o vértice L
M 0002, de coordenadas N 8.594.435,613 m. e E
592.535,240 m.;
deste, segue com
azimute de
148°29'39" e distância de 2,46 m., confrontando neste
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trecho com o vértice L M 0003, de coordenadas N
8.594.433,513 m. e E 592.536,527 m.; deste, segue com
azimute de 160°44'42" e distância de 3,75 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 01, o vértice L M
0004, de coordenadas N 8.594.430,018 m. e E
592.537,748 m.;
deste, segue com
azimute de
174°27'38" e distância de 3,20 m., confrontando neste
trecho com o vértice L M 0005, de coordenadas N
8.594.426,835 m. e E 592.538,056 m.; deste, segue com
azimute de 187°38'38" e distância de 3,49 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 01, o vértice L M
0006, de coordenadas N 8.594.423,372 m. e E
592.537,592 m.;
deste, segue com
azimute de
199°50'13" e distância de 3,18 m., confrontando neste
trecho com A RUA 06, o vértice L M 0007, de
coordenadas N 8.594.420,384 m. e E 592.536,514 m.;
deste, segue com azimute de 210°05'55" e distância de
2,55 m., confrontando neste trecho com o vértice L M
0008, de coordenadas N 8.594.418,176 m. e E
592.535,234 m.;
deste, segue com
azimute de
220°14'58" e distância de 3,12 m., confrontando neste
trecho com A RUA 06, o vértice L M 0009, de
coordenadas N 8.594.415,799 m. e E 592.533,221 m.;
deste, segue com azimute de 229°42'09" e distância de
2,16 m., confrontando neste trecho com o vértice L M
0010, de coordenadas N 8.594.414,400 m. e E
592.531,572 m.;
deste, segue com
azimute de
233°39'23" e distância de 12,77 m., confrontando neste
trecho com A RUA 06, o vértice L M 0011, de
coordenadas N 8.594.406,832 m. e E 592.521,286 m.;
deste, segue com azimute de 323°35'55" e distância de
37,50 m., confrontando neste trecho com LOTE - 02,
QUADRA 02, o vértice L M 0015, de coordenadas N
8.594.437,015 m. e E 592.499,032 m.; deste, segue com
azimute de 53°36'18" e distância de 7,43 m.,
confrontando neste trecho com LOTE - 13, QUADRA 02,
o vértice L M 0016, de coordenadas N 8.594.441,423 m. e
E 592.505,012 m.; deste, segue com azimute de
53°36'39" e distância de 20,89 m., confrontando neste
trecho com LOTE - 14, QUADRA 02, o vértice L M 0001,
de coordenadas N 8.594.453,817 m. e E 592.521,829 m.;
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM,
totalizando uma área de 1.012,50 m² e perímetro de
125,11m.
LOTE Nº 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice L M 0015, de coordenadas
N 8.594.437,015 m. e E 592.499,032 m., situado no
limite com LOTE - 13, QUADRA 02 E O LOTE - 01,
QUADRA 02, deste, segue com
azimute de
143°35'55" e distância de 37,50 m., confrontando
neste trecho com LOTE - 01, QUADRA 02, o vértice L
M 0011, de coordenadas N 8.594.406,832 m. e E
592.521,286 m.; deste, segue com azimute de
233°35'55" e distância de 27,00 m., confrontando
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neste trecho com A RUA 06o vértice L M 0012, de
coordenadas N 8.594.390,809 m. e E 592.499,554 m.;
deste, segue com azimute de 323°35'55" e distância
de 37,50 m., confrontando neste trecho com LOTE 03, QUADRA 02, o vértice L M 0013, de coordenadas
N 8.594.420,992 m. e E 592.477,300 m.; deste, segue
com azimute de 53°35'55" e distância de 14,42 m.,
confrontando neste trecho com LOTE - 12, QUADRA
02, o vértice L M 0014, de coordenadas N
8.594.429,552 m. e E 592.488,909 m.; deste, segue
com azimute de 53°35'55" e distância de 12,58 m.,
confrontando neste trecho com LOTE - 13, QUADRA
02, o vértice L M 0015, de coordenadas N
8.594.437,015 m. e E 592.499,032 m.; ponto inicial
da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas
aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
39° WGr , tendo como o Datum o SIRGAS2000.
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros
foram calculados no plano de projeção UTM,
totalizando uma área de 1.012,50 m² e perímetro de
129,00m.
Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento
ficará assim descrita e caracterizada:
LOTE Nº 01/02
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice L M 0001, de coordenadas
N 8.594.453,817 m. e E 592.521,829 m., situado no
limite com, LOTE - 14 E A RUA 01, deste, segue com
azimute de 143°37'17" e distância de 22,61 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 01 o vértice L M
0002, de coordenadas N 8.594.435,613 m. e E
592.535,240 m.; deste, segue com azimute de
148°29'39" e distância de 2,46 m., confrontando neste
trecho com o vértice L M 0003, de coordenadas N
8.594.433,513 m. e E 592.536,527 m.; deste, segue
com azimute de 160°44'42" e distância de 3,75 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 01, o vértice L
M 0004, de coordenadas N 8.594.430,018 m. e E
592.537,748 m.; deste, segue com azimute de
174°27'38" e distância de 3,20 m., confrontando neste
trecho com o vértice L M 0005, de coordenadas N
8.594.426,835 m. e E 592.538,056 m.; deste, segue
com azimute de 187°38'38" e distância de 3,49 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 01, o vértice L
M 0006, de coordenadas N 8.594.423,372 m. e E
592.537,592 m.; deste, segue com azimute de
199°50'13" e distância de 3,18 m., confrontando neste
trecho com A RUA 06, o vértice L M 0007, de
coordenadas N 8.594.420,384 m. e E 592.536,514 m.;
deste, segue com azimute de 210°05'55" e distância
de 2,55 m., confrontando neste trecho com o vértice L
M 0008, de coordenadas N 8.594.418,176 m. e E
592.535,234 m.; deste, segue com azimute de
220°14'58" e distância de 3,12 m., confrontando neste
trecho com A RUA 06, o vértice L M 0009, de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.15 13:20:59 -03'00'

MUNICÍPIO

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

coordenadas N 8.594.415,799 m. e E 592.533,221 m.;
deste, segue com azimute de 229°42'09" e distância
de 2,16 m., confrontando neste trecho com o vértice L
M 0010, de coordenadas N 8.594.414,400 m. e E
592.531,572 m.; deste, segue com azimute de
233°39'23" e distância de 12,77 m., confrontando
neste trecho com o vértice L M 0011, de coordenadas
N 8.594.406,832 m. e E 592.521,286 m.; deste, segue
com azimute de 233°35'55" e distância de 27,00 m.,
confrontando neste trecho com A RUA 06, o vértice L
M 0012, de coordenadas N 8.594.390,809 m. e E
592.499,554 m.; deste, segue com azimute de
323°35'55" e distância de 37,50 m., confrontando
neste trecho com LOTE – 03 DA QUADRA 02, o
vértice L M 0013, de coordenadas N 8.594.420,992 m.
e E 592.477,300 m.; deste, segue com azimute de
53°35'55" e distância de 14,42 m., confrontando neste
trecho com LOTE – 12 DA QUADRA 02, o vértice L M
0014, de coordenadas N 8.594.429,552 m. e E
592.488,909 m.; deste, segue com azimute de
53°35'55" e distância de 12,58 m., confrontando neste
trecho com LOTE – 13 DA QUADRA 02, o vértice L M
0015, de coordenadas N 8.594.437,015 m. e E
592.499,032 m.; deste, segue com azimute de
53°36'18" e distância de 7,43 m., confrontando neste
trecho com LOTE – 13 DA QUADRA 02, o vértice L M
0016, de coordenadas N 8.594.441,423 m. e E
592.505,012 m.; deste, segue com azimute de
53°36'39" e distância de 20,89 m., confrontando neste
trecho com LOTE – 14 DA QUADRA 02, o vértice L M
0001, de coordenadas N 8.594.453,817 m. e E
592.521,829 m.;
ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e
encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no
plano de projeção UTM, totalizando uma área de
2.025,00 m² e perímetro de 179,11 m.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 04 DE
SETEMBRO DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATO N.º0432/2020
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 ALTERNATIVA COMERCIAL
TEXTIL LTDA - ME.
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 ALTERNATIVA
COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME, com sede à rua Rua
Rio Itapicuru, nº 40 - Brasilia -Feira de Santana- Ba, CEP:
44.088-432 telefone (75) 4141-1268, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 03.180.328/0001-25, representada
neste ato pela Sra. LAIS MASCARENHAS BULOS
BRITO, brasileira, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob n° 052.536.155-39, doravante denominada
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pela
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º
109/2019 para registro de preços, conforme Ata de
Registro de Preços n.º 0344/2019 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 109/2019 COMPEL e seusanexos;
b) Proposta apresentada pelaCONTRATADA;
c) Ata de Registro de Preços n.º0344/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente tem por objeto a contratação de empresa
especializada em serviço de confecção e fornecimento
de materiais promocionais para divulgação das ações,
projetos e eventos decorrentes da execução dos
programas desenvolvidos através das suas diversas
secretarias, sendo no presente contrato a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do
município de Camaçari, conforme Anexo I e II do Edital da
licitação em epígrafe.
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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
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos
vindouros.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O valor global deste contrato é R$ 15.000,00
(quinze mil reais), referente ao lote 02, 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.
3.1

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir da sua assinatura.
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 72
(setenta e duas) horas corridos, contadas 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:
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§ 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:
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato
por escrito com as justificativas, devidamente
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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 do 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
alterações posteriores, sem prejuízo da
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.
Multa por atraso imotivado na execução do objeto
contratado, nos prazos abaixodefinidos:

II.

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

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:

b)
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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%;
a)

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%;

b)

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
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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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
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
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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.
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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 agosto de 2020.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE
LAIS MASCARENHAS BULOS BRITO
CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
083/2018. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA PRONTO
EXPRESS LOGISTICA LTDA. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA
TERCEIRA do Contrato nº 083/2018, Cujo objeto é o
supracitado, firmado originalmente em 18 de janeiro de
2018, para refletir a redução temporária de valor em
virtude da edição da medida provisória n°936/2020,
convertida na Lei n°14.020/2020. DO PREÇO: O
contrato descrito acima sofrerá uma supressão de
5,3034% em seu valor mensal, ser aplicada nos meses
de agosto, setembro e outubro do corrente ano, razão
pela qual o valor mensal, nesse mês passará a vigorar no
montante de R$597.028,40(quinhentos e noventa e sete
mil, vinte e oito reais e quarenta centavos), na forma da
planilha anexa.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas
e disposições do Contrato Originário e termo aditivo não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 03 de setembro de 2020. ANTONIO
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. PRONTO
EXPRESS LOGISTICA LTDA .CONTRATADA.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0149/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de preço para
aquisição de pulverizador, pro-pé, óculos de segurança e
protetor facial, para atender as Unidades de Saúde do
município. Acolhimento: 21/09/2020 a partir das
09h00min; Abertura: 22/09/2020, às 09h00min;
Disputa: 22/09/2020, às 13h30min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação sob o n.º: 833986. Tel.: (71) 3621-6776/6880 –
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da
COMPEL.

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PREGÃO N.º 076/2020
(ELETRÔNICO) – COMPEL
Na ata de registro de preços do Pregão nº 076/2020
(ELETRÔNICO) - COMPEL, publicado no Diário Oficial
do Município de nº 1492 pagina 14 de 15 no dia 31 de
agosto de 2020. ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0464/2020; LEIA – SE: ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 0486/2020. Aricele Guimaraes Machado
Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0118/2020 (ELETRÔNICO) –
COMPEL – CONVOCAÇÃO
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Teste
Rápido IgG e IgM para SARS COV-2 (novo coronavírus)
para atender a demanda da Secretaria de Saúde do
Município de Camaçari.
DATA DE ABERTURA: 03/09/2020.
E M P R E S A S : RV I M O L A T R A N S P O R T E S E
LOGISTICA LTDA., WAMA PRODUTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA., DL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI e BRAZIL 3 BUSINESS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Considerando o estado de calamidade em decorrência
da pandemia do COVID-19, a Prefeitura Municipal de
Camaçari – PMC, com intuito de adquirir (Teste Rápido
IgG e IgM para SARS COV-2), está processando o
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PREGÃO N.º 0118/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL,
por intermédio da Comissão Central Permanente de
Licitação – COMPEL, designada através do Decreto nº.
7.313/2020 de 29/04/2020.
Considerando os princípios da Eficiência e Celeridade, a
Pregoeira com base no subitem 26.6 do instrumento
convocatório e com fulcro no Art. 33, inciso IX da Lei
Municipal nº ESTADO DA BAHIA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMAÇARI 803/2007, RESOLVE
CONVOCAR as empresas acima supracitadas, para que
no prazo de máximo de até 02 (dois) dias úteis contados
a partir da publicação desta sob pena, de
desclassificação, seja apresentada PROPOSTA DE
PREÇOS E AMOSTRA de acordo com o ofertado no
sistema licitações-e, para fins de verificação e
conformidade, em virtude da participação no PREGÃO
N.º 0118/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. O restante
da documentação será solicitado posteriormente para a
empresa arrematante.
Priscila Lins dos Santos
Pregoeira da COMPEL
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requerente CA ARQUITETURA EIRELI, com valor global
deste contrato é de R$ 326.040,00 (trezentos e vinte e
seis mil, e quarenta reais). Data da Homologação: 03
de setembro de 2020 - HELDER ALMEIDA DE SOUZA –
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO 0440/2020
CONTRATO N.º 0440/2020. CONTRATADA: CA
ARQUITETURA EIRELI. Credenciamento de nº
0005/2020, COMPEL OBJETO: 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,
valor global de R$ 326.040,00 (trezentos e vinte e seis
mil, e quarenta reais). Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 2013; Elemento de Despesa:
33.90.39.00; Fonte: 0100.000. DATA DA ASSINATURA:
03 de setembro de 2020 – HELDER ALMEIDA DE
SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

PREGÃO N.º 0147/2020 (ELETRÔNICO) –
COMPEL – AVISO DE SUSPENSÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Comissão Central Permanente de Licitação COMPEL torna público, para conhecimento dos
interessados, que em virtude de necessidade de
adequação do Termo de Referência, fica SUSPENSA a
sessão de abertura e recebimento dos envelopes de
propostas de preços e habilitação do PREGÃO N.º
0147/2020 (ELETRÔNICA) – COMPEL, cujo objeto é o
registro de preço de aspirador cirúrgico, cama
hospitalar, carro maca, eletrocardiógrafo, monitor
multiparamétrico, reanimador pulmonar, ventilador
pulmonar, para atender as necessidades de
melhorias da UPA de Arembepe, prevista para:
Acolhimento: 15/09/2020 a partir das 09h00min;
Abertura: 16/09/2020, às 09h00 e Disputa: 16/09/2020,
às 11h00. Informaremos a nova data oportunamente.
Camaçari, 14 de setembro de 2020. Monique de Jesus
Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º
0079/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o
Registro de preço para aquisição de termômetro,
respirador purificador PFF3, máscara N95, pro-pé,
óculos cirúrgico de proteção, óculos de segurança ampla
visão, protetor facial, para atender as Unidades de Saúde
do município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/09/2020.
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
O Secretário da Administração do Município de
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o
Credenciamento de nº 0005/2020, cujo objeto é o
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, a

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.15 13:22:56 -03'00'

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
15 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1502 - Pagina. 13 de 14

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0523/2020 –
PREGÃO Nº 0079/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preço para aquisição de
termômetro, respirador purificador PFF3, máscara
N95, pro-pé, óculos cirúrgico de proteção, óculos de
segurança ampla visão, protetor facial, para atender
as Unidades de Saúde do município. PROMITENTE
FORNECEDOR: PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI.
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2020. LUIZ
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA
SAÚDE.
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AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO N.º
137/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL
A Comissão Central Permanente de Licitação COMPEL torna público, para conhecimento dos
interessados, que em virtude dos pedidos de
impugnação e questionamentos realizados por
empresas interessadas em participar do certame, fica
SUSPENSA a sessão de abertura do PREGÃO N.º
137/2020 (ELETRÔNICO) –, cujo objeto é o Registro de
Preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
(Charque, carne mecanicamente separada de peixe
tilápia e coxa/sobrecoxa de frango), destinados à
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino do município de CamaçariBA, para futuras contratações de acordo com a
conveniência e necessidade da Administração Pública
Municipal.
Acolhimento: 15/09/2020 a partir das
08h00min; Abertura: 16/09/2020, às 09h00; Disputa:
16/09/2020, às 10h00. (HorárioBrasília).
Edital/Informações:Edital/Informações: www.
licitacoes-e.com.br. Informaremos a nova data
oportunamente. Camaçari, 15 de setembro de 2020. Tel.:
(71) 3621-6655 – Michelle Silva Vasconcelos
–
Pregoeira da Compel.

PREGÃO N.º 0150/2020 (ELETRÔNICO) –
COMPEL – AVISO DE ABERTURA
Objeto: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. Acolhimento:
28/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura:
29/09/2020, às 09h00min; Disputa: 29/09/2020, às
10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações:
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 834370. Tel.:
(71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos Santos –
Pregoeira.
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 015/2017
A Superintendência de Trânsito e Transporte
Público de Camaçari – STT, no uso das suas
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao
Contrato nº 007/2020, Dispensa de Licitação n°
007/2020, Processo Administrativo n° 109/2020,
firmado com a Empresa Valmira Trindade dos
Santos, cujo objeto contratual é para Locação de
Totens Interativos com impressão A4 do e-DAT
(Declaração de acidente de Trânsito Eletrônico),
para atender ás necessidades desta
Superintendência.
O objetivo deste apostilamento é alterar o
Elemento de Despesa, que passa a dispor do
seguinte detalhamento:
Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 4036;
Elemento de Despesa: 33.90.40;
Fonte: 015
Camaçari, 01 de Setembro de 2020.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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