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Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES 
e a empresa M E B SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES Srª. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada, 
portador da carteira de identidade n.º 6484155-38 
SSP/BA, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º 
898.751.845-00, doravante denominado contratante, M 
E B SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, com sede à 
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 55C,  
Bairro: CENTRO, Cidade: FEIRA DE SANTANA, 
Estado: BAHIA, Cep: 44001-680, Telefone (75) 3030-
2734 / (75) 99138-7376, inscrita no cadastro nacional de 
pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o n° 
08.960.468/0001-30, representado neste ato pelo Srª. 
THAIS DOS REIS SOARES FREITAS, brasileira, 
empresária, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
n° 056.033.475-38, Carteira de Identidade n.° 
09.890.049-88 SSP/BA, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
01001.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico (COMPEL)  
n.º0187/2019 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º0426/2019 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, os documentos: 
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º0187/2019  
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0427/2019
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto é aquisição de alimentos para 
abastecimento dos locais onde existem atendimentos 
diários aos usuários dos programas e serviços como 
CRAS,CREAS, CENTRO POP, CONVIVER E CASA  DA 
CRIANÇA  através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES do município de Camaçari, 
conforme Anexos I do Edital da licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 

PORTARIA Nº 65010/2020       
DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO ainda o artigo 6º, da Lei nº. 1624/2020, 
datado de 27 de abril de 2020, que estabelece o gozo 
compulsório para os servidores efetivos,
 

RESOLVE

TORNAR SEM EFEITO a licença-prêmio concedida através 
da portaria n°. 498/2020 para servidora relacionada abaixo:

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

CONTRATO N.º 0465/2020 
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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 Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 264.717,04( ), 
referente aos itens, constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto. 
§ 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. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 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. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a 
empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f ís ica, 
limpos e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
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 a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  

Os locais da entrega dos itens estão elencados no 
Termo de Referência, Anexo I do Editalde PREGÃO N.º 
0187/2019 , independente 
de transcrição.

(ELETRÔNICO) - COMPEL

responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar  impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, d e v i d a m e n t e  
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove o ocorrido; 
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 d o s  
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 da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto do 
contrato firmado. 
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 do 
contrato. 
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 e criminal. 
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 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 da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
27 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1531 - Pagina. 04 de 10



documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/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 do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado 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. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 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 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
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 da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
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emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari – Bahia, 16 de Outubro de 2020.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

/CONTRATANTE

M E B SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
CONTRATADA

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0002/2020 DO 
CONTRATO Nº 0225/2018 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro 
Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
0075686066 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, conforme Processo Nº 0417/2017, que 
se regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933,  com as a l terações int roduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0417/2017 e Pregão Presencial nº 0091/2017.

O B J E TO :  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TESTES 
LABORATORIAIS AFIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE DE 
ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

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

Camaçari, 21 de Outubro de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
474/2019.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA ENXOVAIS 
MARINARA LTDA - ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 474/2019, firmado originalmente firmado em 
04 de dezembro de 2019, conforme objeto retro citado.  
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze)  meses,  de  modo que, a 
partir de 04 de dezembro de 2020, passará a viger até 04 
de dezembro de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
nº474/2014, cujo valor contratual é de R$ 47.652,36 
(quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e 
trinta e seis centavos), 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.  Fica mantida a forma 

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
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de pagamento prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 22 de outubro de 2020. 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
MUNICÍPIO. ENXOVAIS MARINARA LTDA –ME 
CONTRATADO.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0171/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL  - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preço para 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de ambulâncias tipo A, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do município, 
como parte das ações de combate a Pandemia de 
COVID-19. Acolhimento: 05/11/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 05/110/2020, às 10h00min; 
Disputa: 05/11/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação sob o n.º:  840002. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

 
PREGÃO N.º 0181/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 10/11/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 11/11/2020, às 08h30min; Disputa: 
11/11/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 185/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de material de informática (teclado USB 
ABNT2, mouse óptico USB), para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. Acolhimento: 
12/11/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 13/11/2020, 
às 09h00min; Disputa: 13/11/2020, às 10h00min. 
( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .   E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 842545. Tel.: 
(71) 3621-6655. Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira 
da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 0004/2019 
- O  do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de 
nº 0004/2019, cujo objeto é Contratação de Pessoa 
Jurídica para a 

, 
valor básico anual estimado com base na Tabela 

SUS Unificada R$ 2.508.494,00 (dois milhões 
quinhentos e oito mil, quatrocentos e noventa e 
quatro reais). Data da Homologação: 14 de outubro de 
2020 – LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 

.

CONTRATO  N.º 0462/2020 .  CONTRATADA :  
 

Credenciamento de nº 0004/2019, COMPEL, OBJETO: 

, 
anual estimado na Tabela SUS Unificada R$ 

2.508.494,00 (dois milhões quinhentos e oito mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4023; Elemento de 
Despesa: 33903900; Fontes: 0114000, 6102000. Data 
da Homologação: 14 de outubro de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DE 
SAÚDE.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0108/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT.

Secretario de Saúde

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

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CARVALHO &  MARTINELL I  LTDA -  ME .

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

.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0559/2020 – 
PREGÃO Nº 0108/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  4M BR –  COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
15/10/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0560/2020 – 
PREGÃO Nº 0108/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0561/2020 – 
PREGÃO Nº 0108/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA DATA DA 
ASSINATURA: 15/10/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0562/2020 – 
PREGÃO Nº 0108/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDYCAMENTHA PRODUTOS 
ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 15/10/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0563/2020 – 
PREGÃO Nº 0108/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA 
LTDA – ME. DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO N.º 109/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - Registro de preços para aquisição de material 
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de expediente (pasta arquivo registrador az, envelope 
tipo saco, grampo trilho), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari

Registro de preços para aquisição de material 
de expediente (pasta arquivo registrador az, envelope 
tipo saco, grampo trilho), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari

Registro de preços para aquisição de material 
de expediente (pasta arquivo registrador az, envelope 
tipo saco, grampo trilho), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari

, as licitantes 
elencadas abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/10/2020. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E T Á R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 549/2020 – 
PREGÃO N.º 109/2019 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMITENTE 
FORNECEDOR: COFS COMÉRCIO VAREJISTA E 
ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2020. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E T Á R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 550/2020 – 
PREGÃO N.º 109/2019 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMITENTE 
FORNECEDOR: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E 
ALIMENTOS EIRELI, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 551/2020 – 
PREGÃO N.º 109/2019 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMITENTE FORNECEDOR: PRINTE 
COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA-EPP, 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

Registro de preços para aquisição de 
material de expediente (pasta arquivo registrador 
az, envelope tipo saco, grampo trilho), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari

EXTRATO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS DA STT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.

Objeto: Ata de Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
de sinalização viária, compreendendo o 
fornecimento, implantação e manutenção, a serem 
executados por um período de 24 (vinte e quatro) 
meses, abrangendo a SEDE/COSTA do município 
de Camaçari, a fim de atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
– STT.
Valor Globalda Ata: R$ 13.200.000,00 (Treze 
milhões e duzentos mil reais).
Promitente Fornecedor:SINALES – Sinalização 
Espírito Santo Ltda.

Data de Assinatura: 23 de Outubro de 2020.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente
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EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 006/2020; CONTRATADA: 
M S COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 
ME. OBJETO: Aquisição de scanner de mesa visando 
atender as demandas dos diversos setores da LIMPEC. 
VALOR GLOBAL: R$ 23.208,00 (vinte e três mil 
duzentos e oito reais). Fundamentada no Artigo 24, §1° 
da Lei Federal nº 8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 
19/10/2020. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - 
DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0011/2020. CONTRATADA: M S 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME. 
TERMO DE DISPENSA Nº. 006/2020. OBJETO: 
Aquisição de scanner de mesa visando atender as 
demandas dos diversos setores da LIMPEC. VALOR 
GLOBAL: R$ 23.208,00 (vinte e três mil duzentos e 
oito reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 44.90.52.06; Fonte de 
Recurso: 0150.000. ASSINATURA: 19/10/2020 – 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO – DIRETOR 
PRESIDENTE.
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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