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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00022.11.02.895.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através da portaria nº 19/2019 de 20 de março 
de 2019, a pedido da servidora ANA PAULA BRITO 
MARTINS DA SILVA, matrícula nº 60777, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotada na Controladoria Geral do 
Município, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir de 07 de março de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE JANEIRO DE 
2021.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO    

 
              

PORTARIA Nº 15/2021
DE 21 DE JANEIRO DE 2021                                                   

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 

407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00052.11.02.895.2021,

    

PORTARIA Nº 13/2021
DE 21 DE JANEIRO DE 2021

                                             
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00044.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a KARINE 
LUCIA BARBOSA LEAL, matrícula nº 62653, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Merendeira, lotada na Secretaria da Educação- SEDUC, 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE JANEIRO DE 
2021.
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO            

PORTARIA Nº 14/2021
DE 21 DE JANEIRO DE 2021

                                           
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,
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E
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RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através da portaria nº 3413/2019 de 25 de 
março de 2019, a pedido da servidora ANA CLAUDIA 
OLIVEIRA ALMEIDA, matrícula nº 63186, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Auditor 
Interno, lotada na Controladoria Geral do Município, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 03 de 
maio de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE JANEIRO DE 
2021.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 006/2021
DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Designa os servidores responsáveis 
p e l a G e s t ã o ,  R e c e b i m e n t o  e  
Fiscalização do Contrato de materiais e 
serviços celebrados entre a Empresa 
Kofre Representação e Comercio de 
Telecomunicações LTDA e a Prefeitura 
Municipal de Camaçari

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições 
legais.

RESOLVE

Art.1° Designa os servidores responsáveis pela Gestão, 
Recebimento e Fiscalização do Contrato de materiais e 
serviços celebrados entre a Empresa Kofre 
Representação e Comercio de Telecomunicações LTDA 
e a Prefeitura Municipal de Camaçari

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº007/2021
DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Designa os servidores responsáveis pela
Gestão, Recebimento e Fiscalização do
Contrato de materiais e serviços 
celebrados entre a Empresa Bahialink 
Technology LTDA-ME e a Prefeitura 
Municipal de Camaçari

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições 
legais.

RESOLVE

Art.1° Designa os servidores responsáveis pela Gestão, 
Recebimento e Fiscalização do Contrato de materiais e 
serviços celebrados entre a Empresa Bahialink 
Technology LTDA-ME e a Prefeitura Municipal de 
Camaçari

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº008 /2021
DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Designa os servidores responsáveis pela
Gestão e Fiscalização do Contrato de 
serviços de Tecnologia

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições 
legais
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RESOLVE

Art.1° Designa os servidores responsáveis pela Gestão e 
Fiscalização do Contrato de serviços de Tecnologia 
celebrado entre a Empresa JCL SMM Treinamento e 
Consultoria LTDA-ME e a Prefeitura Municipal de 
Camaçari

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Designa o servidor responsável pela Fiscalização do
Contrato nº. 0333/2020 da empresa AUDIMEC 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições 
legais,

Art. 1º 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publ icação,  revogando as d ispos ições em 
contrário.

 
 

.

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 005/2021
DE 28 DE JANEIRO DE 2021

 

 
 

 

RESOLVE

Designar o servidor CÉSAR PEREIRA DOS 
SANTOS, cadastro 61266, CPF: 543.512.605-30 para 
fiscalizar A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITÓRIA CONTABIL-FINANCEIRA – Município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0333/2020.

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETES DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 
2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
PARA SEGURANÇA SANITÁRIA 
EM AMBIENTES ESCOLARES

Camaçari, Bahia

2021

Equipe de Elaboração

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Elias Natan Moraes Dias

SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE

Luiz Evandro Vargas Duplat

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Mary Nadja Alves da Silva

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Alcione Cardoso Vasconcelos

ASSESSORIA TÉCNICA

Viviane Mascarenhas Gois Prado

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR
Camila Neves Sá

COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL

Luciana Oliveira da Silva
Eliza Catarina Velame

COORDENAÇÃO ÁREAS TÉCNICAS
Paulla Greicy Marques Amorim Bloisi

ÁREA TÉCNICA SAÚDE DO ADOLESCENTE E 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Maria Isabel de Vasconcelos Mezzomo 
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MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 
SEGURANÇA SANITÁRIA EM AMBIENTES 

ESCOLARES

Diante do cenário de Emergência Sanitária, decorrente 

da pandemia da COVID-19, conforme estabelece a 

Portaria nº 188/GM/MS, que declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), será 

necessária a adoção de medidas sanitárias, objetivando 

o controle, a prevenção e a diminuição do risco de 

contaminação e assim, consequentemente, a proteção à 

saúde da comunidade escolar do município de Camaçari.

É importante que a retomada das aulas presenciais seja 

de forma gradual e progressiva, aval iando 

criteriosamente os riscos e os níveis de transmissão 

local, para que os retornos das atividades de educação 

aconteçam de forma segura e em observância ao 

momento epidemiológico municipal.

Medidas sociais em saúde:

1. Aferir a temperatura na entrada da escola, utilizando 

termômetro clínico que dispense o contato. Recomenda-

se que pessoas apresentando temperatura superior a 

37.5°C não permaneçam nas atividades escolares;

2. Garantir o fornecimento regular e abastecimento de 

materiais de limpeza, de lavagem das mãos e 

preparações alcoólicas;

3. Garantir o fornecimento de materiais e equipamentos 

de proteção individual e providenciar a substituição 

sempre que necessário;

4. Utilizar máscaras de forma a cobrir a boca e o nariz 

durante todo o período no ambiente escolar. A ressalva,

sobre o uso obrigatório de máscaras, é que crianças 

abaixo de dois anos ou com dificuldades de retirá-las não 

devem utilizá-las. Deve ser avaliado o momento mais 

adequado para o retorno às aulas desse grupo de alunos;

5. A escola deve garantir o fornecimento de máscaras 

para profissionais da educação e alunos da rede pública 

 

 

em quantidade suficiente para a troca no máximo a cada 

duas horas (duas por turno), ou sempre que se 

apresentar úmida ou com sujidades. Uma quantidade 

extra deve ficar disponível na escola para caso haja uma 

necessidade;

6.  No caso do setor privado, a escola deve garantir o 

fornecimento de máscaras para os profissionais 

contratados em quantidade suficiente para a troca no 

máximo a cada duas horas (duas por turno), ou sempre 

que se apresentar úmida ou com sujidades. Em relação 

aos alunos, o fornecimento da máscara pela escola é 

optativo, porém o uso dentro do ambiente escolar é 

obrigatório para todos (alunos e profissionais);

7. Implementar medidas de higiene e segurança na 

comunidade escolar; Orientação quanto às regras de 

etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e 

espirros;

8. Disponibilizar lavatórios exclusivos para a higiene das 

mãos com recursos (papel toalha, sabonete líquido e 

lixeira com pedal e tampa) em locais estratégicos e na 

entrada do refeitório, atentando para que estes sejam 

também alcançados por portadores de necessidades 

especiais (PNE);

9. Disponibilizar dispensadores com álcool em gel e 

líquido a 70% para cada ambiente das unidades 

administrativas e de ensino. Observar se há 

dispensadores que sejam alcançados por todas as 

crianças e portadores de necessidades especiais (PNE) 

ou fornecer embalagens individuais. Preferencialmente, 

lavar as mãos com água e sabão;

10. Cumprimentar sem aperto de mãos, beijos ou 

abraços;

11. Reduzir o número de alunos por sala de modo a 

manter pelo menos 1 metro de distância em todos os 

lados entre cada cadeira/mesa; Outros espaços da 

escola, em boas condições de ventilação, poderão ser 

otimizados para as aulas, de modo a distribuir melhor os 

alunos e professores. O revezamento entre os 
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estudantes durante os dias da semana pode ser uma 

alternativa como forma de evitar a aglomeração;

12. Manter, preferencialmente e sempre que possível, 

portas e janelas abertas para ventilação do ambiente. 

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado, mas caso 

seja a única opção de ventilação, instalar filtros e manter 

dutos sempre limpos;

13. Parques de recreação e áreas de difícil limpeza 

devem permanecer fechados. Acompanhar atualização 

dos decretos municipais;

14. Evitar que vários estudantes utilizem os sanitários de 

uma só vez, observando o tamanho e disposição desses 

para definir a quantidade de estudantes que podem estar 

nesse ambiente ao mesmo tempo;

15. Se possível, interditar temporariamente, de forma 

alternada, pias, mictórios e outros equipamentos que não 

possuam divisórias;

16. A alimentação é um momento crítico, pois requer a 

retirada das máscaras e levar objetos e alimentos à boca. 

Sugere-se estabelecer rodízio de horário ou servir os 

alimentos nas mesas da sala de aula, priorizar sempre 

que possível, refeições empratadas em vez de 

autosserviço;

17. Limitar o número de mesas e cadeiras, e bloquear 

assentos em longarinas/bancos em espaço de refeitório, 

de modo a garantir o distanciamento adequado. 

Continuar dando cumprimento ao Procedimento 

Operacional Padrão - POP de manipulação de alimentos;

18. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como 

copos e talheres, materiais de escritórios, livros, 

panfletos e afins;

19. Fornecer ou orientar que os estudantes e 

profissionais façam uso de sua própria garrafa ou copo, 

utilizando os bebedouros com torneira apenas para 

encher as vasilhas novamente. Proibir estudantes de 

beberem diretamente do bebedouro, com interdição dos 

dispositivos com saídas por jato de água sob pressão;

20. Organizar fluxos de entrada, saída, intervalos e 

demais deslocamentos coletivos dos estudantes no 

ambiente escolar.  Usar sinalização e demarcação visual 

em locais que requerem organização de filas;

21. Organizar as equipes para trabalhar de forma 

escalonada, como medida de distanciamento social;

22. Atividades em grupos não são recomendadas. 

Devem ser suspensos eventos como: feiras, palestras, 

seminários, festas, assembleias, competições e 

campeonatos;

23. Considerar o trabalho remoto aos servidores do 

grupo de risco sempre que possível. Caso contrário, 

proteger trabalhadores deste grupo, especialmente 

aqueles que lidam com os alunos que necessitam de 

cuidados diretos ou especiais;

24. No caso de estudantes de grupo de risco (anexo I), 

considerar a adoção de estratégias não presenciais para 

reposição das atividades;

25. Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e 

eventos à distância. Se necessário o encontro 

presencial, optar por ambientes bem ventilados;

26. Evitar a entrada de voluntários, convidados externos 

e pais/responsáveis na escola. A circulação destes nas 

dependências internas da escola deve ocorrer somente 

quando for inevitável e conforme a avaliação da direção 

escolar, sempre observando as demais orientações 

desse documento;

27. Cada escola, considerando sua realidade local, 

deverá informar aos profissionais da educação quanto ao 

risco de COVID-19, reconhecimento de sinais e sintomas 

e fluxo de encaminhamentos/condutas de casos 

suspeitos. Vide apêndice unidades de saúde do 

município;

28. Respeitar o distanciamento de 1 metro entre as 

pessoas, com exceção dos profissionais que atuam 

diretamente com crianças de creche, pré-escola e alunos 

especiais;
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29. Recomenda-se o uso de protetor facial, além da 

m á s c a r a  e  a v e n t a l  d e s c a r t á v e l  p a r a  

professores/cuidadores que tenham contato com bebês, 

crianças pequenas e alunos especiais (que tem uso de 

máscara contraindicado). O avental deve ser trocado a 

cada contato/cuidado com esse público alvo. Usar luvas 

descartáveis no momento da higienização da criança, 

sendo obrigatório o seu descarte a cada criança 

atendida. O protetor facial deve ser higienizado ao 

término de cada contato/cuidado (anexo 2). Orientar ao 

profissional sobre reserva de fardamento ou roupa 

exclusiva para uso em sala de aula, que deve ser trocado 

antes de iniciarem suas atividades com as crianças;

30. A Sociedade Brasileira de Pediatria/SBP recomenda 

que o estudante não deve ir à escola ao menor indício de 

quadro infeccioso, seja febre, manifestações 

respiratórias, diarreia, entre outras, até que haja a 

conclusão do diagnóstico. Orientar pais e responsáveis 

sobre a importância do aluno não comparecer à escola, 

quando apresentar algum sintoma suspeito da doença. 

Reconhecer os sintomas, ir a unidade de saúde mais 

próxima de casa, conforme apêndice 1 e afastar a criança 

da escola, que será uma importante medida para mitigar 

o risco de contágio da COVID-19 para a comunidade 

escolar;

31. Elaborar recomendações e rotinas para os 

profissionais e trabalhadores da educação que 

trabalham com bebês e crianças pequenas;

32. Em caso de abertura das bibliotecas, poderão 

funcionar sob as mesmas condições sanitárias de 

segurança no retorno às aulas. Separar uma estante 

para recebimento de material devolvido e deixando-o 

reservado por um período mínimo de cinco dias para que 

possa retornar ao acervo;

33. Os funcionários da biblioteca deverão ter acesso 

frequente às medidas de higiene das mãos;

34. Os veículos de transporte escolar deverão funcionar 

com 50% da capacidade de lotação, acomodando as 

pessoas em assentos intercalados. Se o layout do ônibus 

permitir, estabelecer fluxo de entrada e saída das 

pessoas. É recomendável manter, boa, ventilação 

natural durante o transporte dos alunos e, se possível, 

instalar barreira física na cabine do motorista. Não deve 

ser permitida a entrada de outras pessoas que não sejam 

da comunidade escolar.

Medidas de limpeza e higienização dos ambientes:

1. Intensificar a frequência de limpeza e desinfecção para 

minimizar o potencial de exposição a gotículas 

respiratórias;

2. Limpar e desinfetar rotineiramente todas as áreas, 

locais de uso comuns, superfícies e objetos, em especial 

aqueles que são frequentemente tocados. Isso inclui 

limpeza de objetos e superfícies normalmente não limpos 

diariamente como maçanetas, corrimãos de escadas, 

interruptores de luz, portas e bancadas, mesas e 

cadeiras, sempre antes do início das aulas em cada turno 

e sempre que necessário;

3. Limpar com os produtos de limpeza normalmente 

usados na rotina da escola. Para desinfecção, os 

desinfetantes domésticos mais comuns são eficazes;

4. Garantir o descarte correto dos kits de limpeza para 

evitar o contato com outros materiais, por meio de lixeira 

com pedal e de uso exclusivo para essa finalidade;

5. Utilizar apenas os produtos de limpeza e desinfecção 

devidamente aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e de acordo com as 

instruções do rótulo;

6. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho 

e dos equipamentos de uso coletivo, seguindo todas as 

etapas descritas no Procedimento Operacional Padrão 

de limpeza e higienização dos ambientes, superfícies e 

equipamentos, documento este que foi apresentado pela 

unidade escolar para o licenciamento sanitário da escola;

7. Estabelecer cronograma de limpeza regular do 

ambiente escolar, especialmente dos banheiros, com 

lista de checagem e registro para controle;

8. Certificar-se de que o lixo seja removido com 

frequência e descartado com segurança;

9. Manter materiais de limpeza e álcool em locais 
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seguros, de modo a evitar acidentes;

10. Treinar a comunidade escolar quanto ao uso, guarda 

e limpeza dos materiais e equipamentos de proteção,

adequados a cada risco/atividade, bem como quanto aos 

protocolos específicos de cada área.

Orientação sobre a conduta diante de casos 

suspeitos e confirmados de COVID-19:

1. Alunos e trabalhadores que apresentem sinais e 

sintomas suspeitos de COVID-19 devem ser 

direcionados aos serviços de saúde para diagnóstico e 

registro no Sistema de Informação da Saúde;

2. É recomendável a existência de ambiente para 

promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa 

que venha a apresentar na escola os sinais e sintomas 

suspeitos de COVID-19, até que seja encaminhada ao 

serviço de saúde;

3. Até que haja a definição de diagnóstico, alunos ou 
funcionários devem se manter afastados das atividades 
escolares presenciais;

4. Alunos ou funcionários que tenham contato próximo 

domiciliar com casos confirmados de COVID-19, devem 

manter-se em isolamento, conforme recomendação 

médica;

5. Alunos ou funcionários com confirmação por qualquer 

um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-

imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19 devem 

cumprir isolamento social pelo prazo de 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia de sintomas (desde que 

não tenham sido internados, e passe 24 horas de 

resolução de febre sem uso de medicamentos 

antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios), com 

base nos critérios definidos no Guia de Vigilância 

Epidemiológica – Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 

2019, de 05 de agosto de 2020. Ao final desse período de 

isolamento, o aluno deverá ser reavaliado pela equipe de 

saúde para liberação de retorno à escola.

Considerações Finais

As recomendações contidas neste documento, podem 

ser atualizadas de acordo com as publicações mais 

 

recentes do Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação e pelas Secretarias Estadual e Municipal de 

Saúde. Manter atenção para as recomendações oficiais 

vigentes em cada momento.

O cronograma de reabertura das atividades presenciais 

escolares estará sujeito a publicação em meios oficiais 

do município de Camaçari, mediante avaliação do 

estágio da transmissão do vírus causador da COVID-19.

Alcione Vasconcelos
Diretora da Diretoria de Vigilância à Saúde 

Mary Nadja Alves da Silva
Diretora da Atenção Básica de Saúde

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

APÊNDICE

Apêndice 1: Unidades de saúde do Município de 

Camaçari
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ANEXOS

Anexo 1

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Anexo 2

Higienização do protetor facial:

O protetor deve ser lavado com água e sabão líquido e, 

somente depois, realizar a desinfecção com álcool a 70% 

São consideradas condições de risco:

 Idade igual ou superior a 60 anos;

 Cardiopatias graves ou descompensados 

(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica);

 Pneumopatias graves ou descompensados (asma 

moderada/grave, DPOC) Imunodepressão;

 Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 

3, 4 e 5);

 Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

 Doenças cromossômicas com estado de fragilidade 

imunológica;

 Gestação de alto risco.

(quando o material for compatível), hipoclorito de sódio 

ou outro desinfetante preconizado pelo fabricante.
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CONTRATO Nº 0010/2021 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA – SEDES e a empresa 
AGIL COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI.

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. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da 
carteira de identidade n.º 4798384-10 SSP/BA, inscrito 
no cadastro de pessoas físicas sob n.º 641.149.295-68, 
doravante denominado contratante, AGIL COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, com sede à AVENIDA ESTADOS 
UNIDOS, Nº 82, EDIF. GUARABIRA, SALA 303, Bairro: 
COMÉRCIO, Cidade: SALVADOR, Estado: BAHIA, 
Cep: 40.010-020, Telefone (71) 3240-8875/ (71)98686-
4 1 9 2 /  ( 7 1 )  9 8 5 1 9 - 2 6 4 5 ,  E - M A I L :  
financeiroagil10@gmail.com, inscrita no cadastro 
nacional de pessoas jurídicas do ministério da fazenda 
sob o n° 25.174.463/0001-09, representado neste ato 
pelo Sr ARLINDO RODRIGUES FILHO , brasileiro, 
empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
n° 242.613.355-49, Carteira de Identidade n.° 
182249204 SSP/BA ,  doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00528.11.07.611.2020, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico (COMPEL)  n.º 
0174/2020 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0580/2020 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.º 0174/2020 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0580/2020
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto com aquisição de cupons a 
serem distribuídos aos beneficiários do Bolsa Família, 
Bolsa Social e Adolescente Aprendiz acompanhados 
CRAS, CREAS, Centro POP, CAM, Casa da Criança e 

Conviver através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES do Município de 
Camaçari/BA , 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 
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$ 43.750,00 
(QUARENTA E TRÊS MIL E SETENCENTOS E 
CINQUENTA REAIS), 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. 

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 
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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 03 (TRÊS) 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

(ELETRÔNICO) - COMPEL

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; 

Os locais da entrega dos itens estão elencados no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO N.º 
0174/2020 , independente 
de transcrição.

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  
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 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente 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 o r d e m  
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
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 para 
fiscais, 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 
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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) 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. 
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§ 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, 
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 Fevereiro de 2021.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

CONTRATANTE

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CONTRATADA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
149/2017. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA GLAUDSON 
JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS ME. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 149/2017. DO PRAZO:  
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 02 de 
março de 2021, passará a viger até 02 de março de 2022. 
DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 403.884,00 (quatrocentos e 
três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), 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. DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 03 
de fevereiro de 2021. JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS 
ME. CONTRATADO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0571/2020.CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: GMX COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME.  DO OBJETO: Este 
aditivo visa substituir item constante da Ata de Registro 
de Preços nº 0571/2020, cujo objeto é a aquisição de 
Cestas Básicas a serem distribuídas para pessoas 
alojadas ou remanejadas do seu local de acolhimento, 
em situação de rua, desabrigados ou em situação de 
imigração durante o período da pandemia do COVID-19 
no município.  DA SUBSTITUIÇÃO: Tendo em vista a 
necessidade de substituição de item constante na Ata de 
Registro de Preços nº 0571/2020,  o  “ADOÇANTE 
LÍQUIDO,  DIETÉTICO A BASE DE 100%  
SUCRALOSE,  FRASCO COM 100ML (...)”, passará a 
ser substituído pelo seguinte item: “ADOÇANTE 
LÍQUIDO CONTENDO SUCRALOSE E ACESULFAME 
DE POTÁSSIO, CONTENDO ATÉ 0,01KCAL POR GOTA 
EM FRASCO COM 100ML, COM DADOS DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE 
VALIDADE, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E 
INGREDIENTES”, sem ensejar nenhuma alteração no 
valor inicialmente pactuado. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços 
não modif icadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 26 de novembro de 2020. 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
M U N I C Í P I O .   G M X  C O M É R C I O  E  
EMPREENDIMENTOS LTDA ME. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
420/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CIELO 
PIROTECNIA LTDA – ME. DO OBJETO:  Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 420/ 2020. DO PRAZO:  O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 03 (três) 
meses, de modo que a partir de 27 de janeiro de 2021, 
passará a viger até 27 de abril de 2021.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço, 
renunciando-se, expressamente, à aplicação do reajuste 
previsto na Cláusula Terceira, § 2º, do Contrato nº 
420/2020. DA ASSINATURA: Camacari-BA, 27 de 
janeiro de 2021. JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
CIELO PIROTECNIA LTDA . CONTRATADA.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



TERMO DE REPROGRAMAÇÃO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 001/2020, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, E COM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA-SEDES E A ALDEIAS 
INFANTIS SOS BRASIL. DO OBJETO:  Este 
instrumento tem por objeto a reprogramação de saldo a 
ser aplicado no atual exercício, qual seja 2021. DA 
REPROGRAMAÇÃO:  O valor a ser reprogramado se 
perfaz no importe de R$ 123.378,34 (cento e vinte e três 
mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e quatro 
centavos), a ser detalhado conforme plano de trabalho 
em anexo. 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, 26 de Janeiro de 2021. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA.  MUNICÍPIO.   ALDEIAS INFANTIS 
SOS BRASIL. CONVENENTE 

Registro de preço para 
contratação de serviço de cortes de cabelo para atender 
aos atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme 
acordo de Cooperação, firmado entre o município de 
Camaçari e o Exercito Brasileiro por intermédio da 6ª 
Região Militar. 

www.licitacoes-e.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO

 
PREGÃO N.º 030/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: 

Acolhimento: 18/02/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 19/02/2021, às 09h00min; 
Disputa: 19/02/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º: 856066. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL
                                

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Ata de registro de preços 
N.º 0024/2021 – PREGÃO Nº 189/2020 (ELETRÔNICO) 
– COMPEL, veiculada no Diário Oficial do Município n.º 
1590 do dia 29/01/2021- Pagina 05 de 11, Onde se lê: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0024/2021.  Leia-
se: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0021/2021.
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