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LEIA-SE:

O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o 
disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando erro material do CONTRATO 
na CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO ao Contrato nº. 0195/2020 da Empresa 
LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
resolve.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento.

Camaçari, 05 de Novembro de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO
CONTRATO Nº. 0195/2020

(Processo Administrativo nº. 00857.11.07.611.2019)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato pelo 
Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no uso de 
suas atribuições, re-ratifica o Contrato 0195/2020, decorrente 
de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
00152/2019, para Registro de Preços, conforme Ata de Registro 
de Preços nº. 348/2019, cujo o Objeto é a Contratação de 
Registro de Preço para serviço de LOCAÇÃO, MONTAGEM, E 
DESMONTAGEM DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS PARA 
SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL.

ONDE SE LÊ:
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO

CONTRATO Nº. 0195/2020

(Processo Administrativo nº. 00857.11.07.611.2019)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
0195/2020, decorrente de Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00152/2019, para Registro 
de Preços, conforme Ata de Registro de Preços nº. 
348/2019, cujo o Objeto é a Contratação de Registro de 
Preço para serviço de LOCAÇÃO, MONTAGEM, E 
DESMONTAGEM DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS 
PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL.

ONDE SE LÊ:

O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, 
no uso de suas atribuições, em conformidade com o 
disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando erro material do CONTRATO 
na CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 

PREÇO ao Contrato nº. 0195/2019 da Empresa 
LOCTOLDOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
resolve.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento.

Camaçari, 05 de Novembro de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 083/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa PAULO RAIMUNDO 
SANTANA DE JESUS MATERIAIS DE 
C O N S T R U Ç Ã O ,  e  d á  o u t r a s  
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 09148.18.08.705.2019, de 31 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa PAULO 
RAIMUNDO SANTANA DE JESUS MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, estabelecida à Rua Flor do Campo, nº 
40, Gleba H, , Camaçari/BA, CEP: 42.805.113, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 63.210.371/0001-18, inscrição mobiliária 
nº 2182001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de outubro de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
31/10/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 085/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
–  T F F  à  e m p r e s a  F O R T I U S  
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 04260.18.08.705.2020, de 30 de julho de 
2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa FORTIUS 
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, estabelecida à Av. 
Rio Camaçari, nº 17, Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, 
CEP: 42.804-539, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
34.074.736/0001-26, inscrição mobiliária nº 37712001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de julho 
a dezembro do exercício de 2020, e todo o exercício de 
2021;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
30/07/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 087/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa L. F DOS SANTOS 
EIRELI, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 09708.18.08.705.2019, de 18 de 
novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa L. F DOS SANTOS 
EIRELI, estabelecida à Rua José Nunes de Matos, nº 
127, Loja 03, Centro,  Camaçari/BA, CEP: 42.800-003, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 35.477.873/0001-74, inscrição 
mobiliária nº 39338001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

III. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro 
a dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
IV. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
18/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 088/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
T F F  à  e m p r e s a  S K Y W J  
TRANSPORTADORA EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 04052.18.08.705.2019, de 06 de junho 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa SKYWJ 
TRANSPORTADORA EIRELI, estabelecida à Rua 
Francisco Drumond, nº 41, Centro,  Camaçari/BA, CEP: 
42.800-063, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 33.358.174/0001-
80, inscrição mobiliária nº 37726001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:
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I. Isenção de 100% da TFF para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
06/06/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 089/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa POSTO DE LAVAGEM 4 
RODAS LTDA, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 00722.18.08.705.2020, de 23 de janeiro 
de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa POSTO DE 
LAVAGEM 4 RODAS LTDA, estabelecida à Via 
Piaçaveira, nº 58, Piaçaveira,   Camaçari/BA, CEP: 
42.809-555, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 36.075.139/0001-
41, inscrição mobiliária nº 40534001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de janeiro a 
dezembro do exercício de 2020, e todo o exercício de 
2021;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
23/01/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 090/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa ARENA DE FUTEBOL 
ABRANTES EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 0041.18.08.705.2020, de 09 de janeiro 
de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa ARENA DE 
FUTEBOL ABRANTES EIRELI, estabelecida à Rua 
Catu de Abrantes, S/N, Catu de Abrantes, Camaçari/BA, 
CEP: 42.825-264, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
35.368.400/0001-39, inscrição mobiliária nº 39124001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de 
janeiro a dezembro do exercício de 2020, e todo o 
exercício de 2021;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
09/01/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 091/2020
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
–  T F F  à  e m p r e s a  M E G A P R I N T  
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CONFECÇÕES LTDA, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 08653.18.08.705.2019, de 17 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa MEGAPRINT 
CONFECÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Parque 
Central, S/N, Centro,  Camaçari/BA, CEP: 42.825-264, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 35.208.584/0001-70, inscrição 
mobiliária nº 38922001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2020, e todo o exercício de 
2021;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
17/10/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE OUTUBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PREGÃO N.º 0199/2019 (ELETRÔNICO) - 
COMPEL - CONTRATO N.º 0449/2020

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa IBP COMÉRCIO 
LTDA.

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

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF sob n.º 133.146.705-59, 
doravante denominado CONTRATANTE, e IBP 
COMÉRCIO LTDA, com sede à Rua Paraná, nº 264, 
Shopping Paraná, Loja 05/10, Pituba – Salvador- Ba, E-
mail: financeiro_ibp@hotmail.com, (71) 3346-3041, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 04.841.298/0001-13, 
representada neste ato por Ismar Barreto Paes, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 358.473.445-
20, doravante denominada CONTRATADA, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do 
processo administrativo n.º 01124.11.07.611.2019  e 
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 
17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.071/05 
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 N.º 0199/2019 (PRESENCIAL) - 
COMPEL e seus anexos.

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o Registro de preço 
para contratação de empresa de locação de 
equipamentos de diagnóstico por imagem para as 
unidades de saúde do município de Camaçari-BA de 
acordo com o Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 
0199/2019 (PRESENCIAL) - COMPEL e proposta da 
CONTRATADA que são parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição.

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 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

O valor global deste contrato é R$ 1.005.999,84 (Hum 
milhão cinco mil novecentos e noventa e nove reais e 
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oitenta e quarto centavos), constante da proposta de 
preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 
presente objeto.

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.

O pagamento será realizado pela unidade compradora, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS

a) DO LOCAL: O serviço consiste em fornecimento e 
instalação de todo equipamento e logística necessária 
para a realização de ultrassonografias, Doppler, 
ecocardiograma, endoscopias e colonoscopias na 
Policlínica do Centro, da Orla e no Centro de Oncologia 
do município de Camaçari - BA, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos locados

b) EXECUÇÃO: O serviço de locação deve ser 
iniciado 72 horas após a emissão da Ordem de 
Serviço..

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§ 1º DOS DIREITOS 

I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
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 físicos limpos e em perfeitas condições de 
uso.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

c)Cumprir fielmente com as condições e especificações 
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contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo 
I do Edital que instruiu esta contratação, que são partes 
integrantes deste instrumento contratual independente 
de transcrição;

d)Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;

e)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 e 
comerciais;

f)Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

g)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 do 
serviço;

h)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 dos mesmos;

i)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 seguinte forma:

h.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove o ocorrido;

h.2) indicar outro profissional que possua qualificação 
técnica igual ou superior a exigida para fins de 
habilitação, no edital da licitação que a consagrou 
vencedora para o objeto do presente contrato;

h.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 
12.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE.

j)Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto 
sigilo, com relação às informações que venha a conhecer 
por ocasião da execução dos serviços.

k)Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
d e  p a r a l i s a ç õ e s  n a  e x e c u ç ã o  d o
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 quarenta e oito horas do 
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

l)Responder, por quaisquer danos que venham a 
causar ao Município e a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado.

m) 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 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA 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 
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 
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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: 

Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
o incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.

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 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
06 de Novembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1537 - Pagina. 08 de 17



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 produtos, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari – Bahia,  01 de outubro de  2020

SECRETARIA DE SAÚDE
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

PREGÃO N.º 0238/2019(ELETRÔNICO) - 
COMPEL CONTRATO N.º 0450/2020

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa TI 
TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.

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

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF sob n.º 133.146.705-59, 
doravante denominado CONTRATANTE, e TI 
TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA, com sede à Rua 
Emílio Marelo, nº 100, Bloco H, Apto. 241, Jardim das 
Indústrias, Pituba – São José dos Campos - SP, E-mail: 
comerical@telemedicinaintegrada.com.br, (11) 
94530-7603/(12) 3207-7783, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o n° 31.648.064/0001-27, representada neste ato por 
Daiani dos  Santos Machado Silveira, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 061.215.346-05, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 01123.11.07.611.2019  e que se 
regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.071/05 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) Processo Administrativo nº 01123.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0238/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0102/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o Registro de Preço 
para contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de espirometria (prova de função 
pulmonar) e emissão de laudo do exame à distância, 
visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari, Bahia, Bahia, de acordo com o 
A n e x o  I  d o  E d i t a l  d o  P R E G Ã O  N . º  
0238/2019(ELETRÔNICO) - COMPEL e proposta da 
CONTRATADA que são parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição.

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 Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO 
FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 887.988,00 
(Oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e oitenta 
e oito reais), constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto. 

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.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da assinatura deste contrato.

O serviço de instalação de estação de exame de 
espirometria, deverá ser iniciado em até 10 (dez) dias 
após o recebimento da Ordem de Serviço

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

a) O serviço deverá ser executado na policlínica: Avenida 
Radial A, s/n. Centro. Camaçari – BA.

b) Em caso de mudança de endereço da unidade a 
CONTRATADA será notificada com antecedência de 72 
horas.

c) Os serviços deverão ser executados no Município de 
Camaçari.

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§ 1º DOS DIREITOS

I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
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 físicos limpos e em perfeitas condições de 
uso.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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 de transcrição; 
Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
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 e 
comerciais; 
Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
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 do serviço;
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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 dos mesmos;
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 seguinte forma:

h.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove o ocorrido;

h.2) indicar outro profissional que possua qualificação 
técnica igual ou superior a exigida para fins de 
habilitação, no edital da licitação que a consagrou 
vencedora para o objeto do presente contrato;

h.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 
11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE. 
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 
d e  p a r a l i s a ç õ e s  n a  e x e c u ç ã o  d o
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 quarenta e oito horas do 
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado. 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
cond i ções  con t ra tua i s ,  os  ac résc imos  ou
supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% 
(v inte e c inco por  cento)  do valor  in ic ia l
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 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA 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 
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) 
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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 

o incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.
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 produtos, salvo na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na 
forma da legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio 
realizado e antes da entrega do objeto que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços 
valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA 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.
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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, 01 de outubro de  2020.

SECRETARIA DE SAÚDE
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

RESOLUÇÃO Nº 07/2020  
CMDCA/CAMAÇARI

Dispõe sobre Homologação do resultado 
da Assembleia de eleição do Processo 
Eleitoral para Compor a Representação 
da Sociedade Civil no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA para mandato de 
02 (dois) anos, a contar a partir da data de 
posse dos Conselheiros eleitos, biênio 
2020-2022.

, nos termos da Lei Federal 
8.069/90 e 

 e em consonância com a 
Retificação do Edital 03/2020 e as deliberações da 
Comissão do Processo Eleitoral para Compor a 
Representação da Sociedade Civil no CMDCA de 
Camaçari/BA, para mandato de 02 (dois) anos, a contar a 
partir da data de posse dos Conselheiros eleitos, no uso 
de suas competências

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o resultado da Assembleia de Eleição 
das Organizações da Sociedade Civil para compor o 
colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Camaçari, eleitas por meio da 

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE – CMDCA

Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei 
Municipal nº. 859/2008

eleição direta no dia 28 de outubro de 2020.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.         

Camaçari, 29 de outubro de 2020.

                        Comissão Eleitoral 

Monique Martins Rivas
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

– SEDES

Anete Simões Santana Santos
Secretaria de Educação – SEDUC

Cristina Glads Dias da Costa
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais- 

APAE

Maria José Laranjeira de Oliveira Neta 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE

RESOLUÇÃO Nº 08/2020
CMDCA/CAMAÇARI

Dispõe sobre Convocação para 
Cerimônia de posse dos Conselheiros de 
Direito do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA para mandato de 02 (dois) anos, 
a contar a partir da data de posse, biênio 
2020-2022.
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O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE – CMDCA

Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei 
Municipal nº. 859/2008

, nos termos da Lei Federal 
8.069/90 e 

 e em consonância com o 
Regimento Interno do CMDCA/Camaçari e Retificação 
do Edital 03/2020 e Resolução 07/2020 – CMDCA.

                                       RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública Convocação para Cerimônia 
de Posse dos Conselheiros de direitos que irão 
compor o colegiado do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Camaçari - CMDCA, 
para Gestão 2020-2022, bem como os Conselheiros 
reconduzidos para Gestão  2018/2020, que a constar, irá 
ocorrer conforme estabelecido abaixo.

Cerimônia de Posse dos Conselheiros Direitos 
eleitos para Gestão 2020/2022.
Data: 09 do mês em curso,
Horário: às 9:00 horas
Local: Auditório da Secretaria de Governo - SEGOV, 
localizado no prédio da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

A solenidade será no formato presencial, mas consoante 
às determinações dos Decretos Municipais de nº 
7311/2020 e 7312/2020, publicados no DOM de nº 
1372/2020, salientamos que algumas medidas serão 
adotadas, sendo elas: 
· O uso de máscaras de proteção; manter o 
distanciamento social, de no mínimo 1,5m, entre os 
membros e o uso de álcool gel, para acesso ao local do 
evento.

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

Camaçari, 03 de novembro de 2020.
Atenciosamente,

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N.º 131 / 2020
26 DE OUTUBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 13 de outubro de 2020 e pelo o que confere a 

Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
00902.22.09.743.2020, de 05 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(hum) ano, à TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 
inscrita no CNPJ sob Nº 09.625.762/0003-10, com sede 
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4009, salas C e D, 
Brotas,  Salvador-BA,  para implantação de 
empreendimento pluriresidencial do tipo urbanização 
integrada, composto de 460 unidades residenciais, Zona 
de Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2 
Macrozona Urbana da Sede, conforme Lei Municipal nº 
866, de 11/01/2008 e Lei Municípal nº 913 de 03 de 
setembro de 2008. Esta autorização está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I – realizar a 
atividade de supressão da vegetação com equipe técnica 
capacitada e obedecendo medidas de segurança, 
portando cópia da Autorização de Supressão da 
Vegetação; II – a supressão de vegetação somente 
poderá ser executada dentro dos limites da poligonal dos 
vértices indicados na projeção U T M ( X / Y ) S I R G A S 2 
0 0 0 com área total de 27.846,09 m², localizado Reserva 
dos Camassarys, Lotes 7U e 7V, Ponto Certo, Distrito da 
Sede, Camaçari/BA, na da : 575035/8594235; 
575056/8594263; 575071/8594278; 5 7 5 0 8 6 / 8 5 9 4 2 
8 9 ; 5 7 5 0 9 9 / 8 5 9 4 3 0 0 ; 575115/8594314; 
575126/8594327; 575131/8594334; 575133/8594341; 
575200/8594300; 575201/8594292; 575202/8594285; 
575205/8594278; 575208/8594272; 575209/8594267; 
575209/8594260; 575189/8594186; III – exclui-se desta 
autorização a vegetação localizada nas áreas verdes do 
empreendimento e nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP estabelecidas pela Análise de 
Orientação Prévia - AOP Nº 053/2018 de 04.09.2018, 
bem como; IV – apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias 
o Plano de Manejo da Fauna Silvestre, aprovado pelo 
órgão ambiental competente, para área requerida; V – 
acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, 
em área adequada para processamento em composto 
vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, no 
enriquecimento do solo da área verde e na execução do 
projeto de paisagismo; VI – empilhar e acomodar na área 
do empreendimento as toras e lenhas nos limites do 
imóvel e procurar orientação da CPA/SEDUR sobre o 
destino a ser dado a este material; VII – a compensação 
pela supressão de vegetação dar-se-á mediante a 
revegetação de 1,78ha de área a ser indicada pela 
CPA/SEDUR (Decreto Nº 5.300, de 7 de dezembro de 
2004); VIII – dar ciência do início dos trabalhos de 
supressão de vegetação à CLA/SEDUR; IX - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto Nº 053/2018 
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de 04.09.2018, emitida por esta SEDUR; X - após o 
término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 60 (sesenta) 
dias, relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida e a comprovação da utilização do 
material vegetal, da destinação do material lenhoso, do 
afugentamento da fauna e do resgate da flora. 

Art. 2° - 

Art. 4º -Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos re la t ivos ao cumpr imento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado em 9m³.

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a Licença 
Ambiental Simplificada emitida mediante a Portaria Nº 
061/2020 de 023 de junho de 2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0420/2019. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA INLUX LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta (DO 
PRAZO)  original, a qual prevê a vigência do 
Contrato por 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação, ocorrida em 17 de outubro de 2019, 
cujo objeto é a contratação de empresa 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

especializada para execução de serviços e 
iluminação para eventos públicos diversos no 
Município de Camaçari – Bahia. DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo 
que, a partir de 17 de outubro de 2020, passará a 
viger até 17 de outubro de 2021.  DO PREÇO:  O 
Contrato ora aditivado, com dilação contida neste 
instrumento, mantém o valor global R$ 
6.269.514,32 (seis milhões, duzentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois 
centavos), Parágrafo Primeiro: Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Parágrafo Segundo: Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta da Ação: 4032; Elemento de Despesa: 
33.90.39; Fonte: 0100.000.  DA RATIFICAÇÃO:  
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento.  
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de outubro 
de 2020. ARMANDO BRIGHT MANÇUR FILHO. 
MUNICÍPIO.  INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0452/2019. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO D E  
CAMAÇARI. CONTRATADA: MARIA JANICE 
GIFFONI VIEIRA.  DO OBJETO:  Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
SEGUNDA (DO PRAZO) do Instrumento contratual 
n° 0452/2019, firmado em 01 de novembro de 
2019.    DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, a partir de 01 de novembro de 2020, 
passará a viger até 01 de novembro de 2021.   DO 
PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 
0452/2019 ter como objeto uma locação 
Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda do presente Termo 
Aditivo, o valor global estipulado para o referido 
Instrumento é de $72.000,00 (setenta e dois mil 
reais) e o valor mensal é de R$6.000,00 (seis mil 
reais), 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. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original.  
Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da AÇÃO: 2037/2008/4052, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 e 
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FONTE: 0100.00/0128/0228/0129/0229.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 27 de outubro de 
2020.  ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA. MUNICIPIO. MARIA JANICE GIFFONI 
VIEIRA. LOCADORA.

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
445/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI- 
CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato Nº 445/2019.  
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 05 de novembro de 2020, 
passará a viger até 05 de novembro de 2021. DO 
SALDO REMANESCENTE: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, 
sendo que o valor a ser executado, no período 
previsto neste termo aditivo, é o saldo 
remanescente no valor de R$ 6.899.961,05 (seis 
milhões,  oitocentos e noventa e nove mil, 
novecentos e sessena e um reais e cinco 
centavos). A alteração da presente Cláusula, bem 
como a incidência de qualquer reajuste, deve 
respeitar os preceitos legais vigentes.   DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. Camaçari-BA, 26 de Outubro de 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. RCI- CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE LTDA. CONTRATADA.

Registro de Preço 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 138/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: 

para o fornecimento dos itens de papelaria e de 
materiais de uso geral na ambiência escolar para 
suprir as demandas das unidades escolares e creches 
pertencentes a Secretaria de Educação do Município 
de Camaçari - SEDUC. Acolhimento: 18/11/2020 a 
partir das 08h00min; Abertura: 19/11/2020, às 
09h00min; Disputa: 19/11/2020, às 10h00min. 
(Horário Brasília). Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação n.º: 840964. Tel.: (71) 3621-6880 – 
Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0195/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
- AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 18/11/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 19/11/2020, às 09h00min; Disputa: 
19/11/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
sob o n.º:  843331. Tel.: (71) 3621-6776  – Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

                                              

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0459/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2020

Extrato do Contrato nº 0459/2020 – celebrado entre o 
Município de Camaçari, através da Secretaria de 
Infraestrutura do Município e a empresa MSOTEC 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIASIS 
EIRELI, Objeto: contratação de empresa para a 
construção e requalificação da Praça da Matriz de 
Vilas de Abrantes, no Distrito de Abrantes, no 
município de Camaçari - Bahia. Valor: 2.538.296,08, 
Prazo de vigência:  08 (oito) meses; Prazo de 
execução: 06 (seis) meses – Assinado dia 13 de 
outubro de 2020 – Joselene Cardim Barbosa Souza – 
Secretária

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0460/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2020

Extrato do Contrato nº 0460/2020 – celebrado entre 
o Município de Camaçari, através da Secretaria de 
Infraestrutura do Município e a empresa MSOTEC 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIASIS 
EIRELI, Objeto: contratação de empresa para a 
requalificação da Praça da Rua Bauru, localizada 
no bairro Novo Horizonte, no município de 
Camaçari - Bahia. Valor: 2.474.415,55, Prazo de 
vigência:  07 (sete)  meses; Prazo de execução: 05 
(cinco) meses – Assinado dia 13 de outubro de 
2020 – Joselene Cardim Barbosa Souza – 
Secretária
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 0461/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2020

Extrato do Contrato nº 0461/2020 – celebrado entre o Município 
de Camaçari, através da Secretaria de Infraestrutura do 
Município e a empresa SANJUAN ENGENHARIA LTDA, 
Objeto: contratação de empresa especializada no serviço de 
execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de água pluviais com tubos 
de PEAD, em vias urbanas da costa, na localidade Monte 
Gordo, no distrito de Monte Gordo, no município de Camaçari - 
Bahia. Valor: 8.967.537,97 - Prazo de vigência:  10 (dez) 
meses; Prazo de execução: 08 (oito) meses – Assinado dia 13 
de outubro de 2020 – Joselene Cardim Barbosa Souza – 
Secretária.

Secretário 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,  à requerente MICHERLE DO B.B BOLDRIN 
FISIOTERAPIA EIRELI - ME, c

SECRETÁRIO DE SAÚDE

 
MICHERLE DO B.B 

BOLDRIN FISIOTERAPIA EIRELI - ME. 
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 

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 

om o valor básico anual estimado 
com base na Tabela Municipal de R$ 506.419,20 (Quinhentos e 
seis mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) e 
Tabela Sus Unificada R$ 207.747,36 (Duzentos e sete mil, 
setecentos e quarenta e sete e trinta e seis centavos), 
perfazendo valor total de R$ 714.166,56 (Setecentos e quatorze 
mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). 
Data da Homologação: 04 de novembro de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – .

 
CONTRATO N.º 0466/2020. CONTRATADA: 

Credenciamento de nº 
0004/2019, COMPEL. OBJETO: 

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, c

SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 138/2020. 1° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 009/2019. Objeto: Este termo aditivo tem como 
objeto alterar a Cláusula Quinta – Do prazo da vigência - do 
contrato nº 009/2019, assinado em 01 de Novembro de 2019, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
serviços de implantação e operação de sistema informatizado, 
via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista 
ao fornecimento continuo e ininterrupto de combustíveis 
automotores da frota da Superintendencia de transito e 
Transporte Publico de Camaçari.
Contratado: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda. 
Valor global: R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). 
Período de vigência: 12 meses apartir de 01 de Novembro de 
2020; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari,28 de Outubro de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

 om o valor 
básico anual estimado com base na Tabela Municipal de R$ 
506.419,20 (Quinhentos e seis mil, quatrocentos e dezenove 
reais e vinte centavos) e Tabela Sus Unificada R$ 207.747,36 
(Duzentos e sete mil, setecentos e quarenta e sete e trinta e 
seis centavos), perfazendo valor total de R$ 714.166,56 
(Setecentos e quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e 
cinquenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4023; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; 
Fonte: 0114000; 6102000. DATA DA ASSINATURA: 04 de 
novembro de 2020.  LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 

.
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