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PORTARIA Nº 7/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Hélio Jorge Vieira dos Santos 

Matricula: 833122, Iara Silva Matos Pita Matricula: 

832873 e Geilza Silva e Silva Matricula: 832721, para sob 

a presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 

contrato n° 0083 /2018, firmado com a Prefeitura 

Municipal de Camaçari em 18 de janeiro de 2018 e a 

empresa PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA..

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 008/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência do 
primeiro, compor a Comissão de Recebimento de 
Mater ia l  de  Consumo da  Secre tar ia  da  
Administração, prevista na Lei 8.666/1993, art. 15, § 8º:

TITULARES
HÉLIO JORGE VIEIRA DOS SANTOS       - Mat.     833122
LORENA RIBEIRO LOPES DA SILVA         - Mat.     833002
IARA SILVA MATOS PITA                               - Mat.     832873

SUPLENTE
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS  - Mat.     833576

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N° 010/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência do 
primeiro, compor Comissão para fiscalização da 
execução do Contrato n.° 0397/2020, firmado com a 
empresa FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
EIRELI, cujo objeto é a “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de plotagem 
nos veículos utilizados pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari”, com o fornecimento de material e mão de 
obra, conforme previsto na Lei 8.666/1993, art. 15, § 8º:

PORTARIA Nº 09/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Thais Priscila Magalhães Santana cad. 833580 e 
Geilza Silva e Silva cad. 832721 para sob a presidência 
do primeiro, para fiscalizar a execução do contrato 
0162/2017 - CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA, cujo 
objeto é prestação de serviço de locação, manutenção 
preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, com 
fornecimento e substituição de peças, partes, 
componentes e acessórios por outros novos e originais 
para ar condicionados, pertencentes à Administração do 
Município de Camaçari/BA.

Publique-se e cumpra-se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.
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MEMBROS:
IARA SILVA MATOS PITA Mat.  832873
IURI MACEDO DE CARVALHO  Mat.  833610
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS Mat.  833576

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 11/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Thais Priscila Magalhães Santana cad. 833580 
e Geilza Silva e Silva cad. 832721 para sob a presidência 
do primeiro, para fiscalizar a execução do contrato nº. 
088/2018 – LAR CLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME, 
firmado em 25 de janeiro 2018, cujo objeto é contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de 
entomologia urbana para execução de manejo integrado 
de pragas - MIP, compreendendo inseto, artrópodes e 
roedo res  (des inse t i zação ,  des ra t i zação  e  
descupinização) dos orgãos da Administação Direta da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

Publique-se e cumpra-se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 12/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad. 

832873, Lorena Ribeiro Lopes da Silva Cad. 833002 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 832721 para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 

0132/2017 – ANTÔNIO SANTOS CORREIA, firmado em 

18 de Outubro de 2017, cujo objeto é a prestação de 

serviços de empresa especializada para confeccionar 

carimbos, cópias de chaves, aberturas de portas, troca 

de segredo, consertos de fechadura, encadernação e 

plastificação, para atender as demandas das Secretarias 

do Município de Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 13/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Luane Xavier Braz cad. 832758 e Geilza Silva e 
Silva cad. 832721 para sob a presidência do primeiro, 
para fiscalizar a execução do contrato nº. 0168/2019 – 
MAXI FROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
FROTA LTDA., firmado em 13 de março 2019, cujo objeto 
é Contratação de empresa de especializada em serviços 
de implantação e operação de sistema informatizado, via 
internet, integrado de gestão de frota de veículos, com 
vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis automotores da frota do Município de 
Camaçari, em rede de estabelecimentos credenciados, 
conforme especificações constantes do Edital e Termo de 
Referência respectivo.

Publique-se e cumpra-se,

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 14/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
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RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Luane Xavier Braz cad. 832758 e Geilza Silva e 
Silva cad. 832721 para sob a presidência do primeiro, 
para fiscalizar a execução do contrato nº. 0082/2018 – 
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, firmado em 18 de janeiro 2018, cujo objeto é 
contratação de empresa especial izada para 
fornecimento de TICKET'S REFEIÇÃO, na modalidade 
impressa para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Camaçari.  

Publique-se e cumpra-se,

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 15/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Iuri Macedo de Carvalho cad. 833610 e Geilza 
Silva e Silva cad. 832721 para sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizar a execução do contrato nº. 
0344/2018 – RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGAS LTDA, firmado em 18 de outubro 2018, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos para 
transporte de pessoal em serviços, materiais, 
documentos e outros, de acordo com exigências 
constantes no termo de referência, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.

Publique-se e cumpra-se,

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 16/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Iuri Macedo de Carvalho cad. 833610 e Geilza 
Silva e Silva cad. 832721 para sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizar a execução do contrato nº. 
343/2018 – DZSET TRANSPORTE E LOGISTÍCA LTDA., 
firmado em 18 de outubro 2018, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos para transporte de 
pessoal em serviços, materiais, documentos e outros, de 
acordo com exigências constantes no termo de 
referência, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Camaçari/BA.

Publique-se e cumpra-se,

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 17/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iara Silva Matos Pita cad. 
832873, Iuri Macedo de Carvalho cad. 833610 e Geilza 
Silva e Silva cad. 832721 para sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizar a execução do contrato nº. 
206/2020 – RONDAVE LTDA., firmado em 03 de 
fevereiro 2020, cujo objeto é Prestação de serviço de 
locação de veículos, para serem utilizados na Operação 
da Força Tarefa em combate à violência no Município de 
Camaçari.

Publique-se e cumpra-se,

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 18/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
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RESOLVE

Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad. 

83873, Iuri Macedo de Carvalho Cad. 833610 e Geilza 

Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência do 

primeiro, fiscalizar a execução do contrato n° 0164/2019 

– SOUZA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, firmado em 04 de Março de 2019, cujo o objeto 

é a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos leves e 

pesados (com motorista e sem motorista) para transporte 

de funcionários em serviço, material, documentos, 

cargas e outros, para atender às demandas da Prefeitura 

Municipal de Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

  HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 19/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad. 

832873, Iuri Macedo de Carvalho cad. 833610  e Geilza 

Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência do 

primeiro, fiscalizar a execução do contrato n° 0214/2019 

– SAFIRA TURISMO LTDA, firmado em 11 de Abril de 

2019, cujo o objeto é a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de locação de 

veículos para transporte de pessoal em serviço, 

materiais, documentos e outros, de acordo com as 

exigências constantes no termo de referência, para 

atender às demandas da Prefeitura Municipal de 

Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 20/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad. 

832873, Iuri Macedo de Carvalho Cad. 833610 e Geilza 

Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência do 

primeiro, fiscalizar a execução do contrato n° 0242/2019 

– KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, firmado em 16 de Maio 

de 2019, cujo o objeto é a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de 

rastreamento e monitoramento de veículos, via satélite 

(por GPS/GSM/GPRS) através de software de 

gerenciamento (com acesso via WEB) para gestão da 

frota de veículos utilizados pela Prefeitura Municipal de 

Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 22/2021
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Shirlene Medeiros dos Santos  
cad. 063516, Iranildes de Souza  Queiroz Santos cad. 
833577 e André Luiz Oliveira dos Anjos. 833575 para sob 
a presidência do primeiro, para fiscalizar a execução do 
contrato 0424/2020 – TELEMAR NORTE LESTE S/A, 
cujo objeto é Contratação de empresas especializadas 
para prestação de Serviços de Comunicação de Dados, 
através de tecnologia IP, nas modalidades de LINKS 
MPLS (Multi Protocol Label Switching), definidos pela 
RFC 4363, com topologia Full Mesh, LINKS IP 
DEDICADO via internet, e Serviços de Acesso à Internet 
temporário, objetivando a interligação das redes locais 
de computadores e às infraestruturas de eventos à rede 
local contemplando, de forma contínua, suporte à 
infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz 
e vídeo, com solução de segurança da informação, 
solução de redes wireless, além de serviços de 
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operação, gerenciamento, manutenção e suporte 
técnico.

Publique-se e cumpra-se

CAMAÇARI, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 23/2021
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores, Iranildes de Souza Queiroz 
Santos cad. 833577, André Luiz Oliveira dos Anjos. 
833575 e Ricardo Trindade Luz cad. 832745 para sob a 
presidência do primeiro, para fiscalizar a execução do 
contrato 0363/2018 – CLARO S/A, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de Telefonia Móvel, com disponibilização de até 
506 (quinhentos e seis) linhas, habilitadas, com 
aparelhos telefônicos em regime de comodato e com 
pacote de dados ilimitado para os aparelhos 
smartphones avançado e intermediário, com planos de 
dados 4G/3G, para acesso à internet no Município de 
Salvador e região Metropolitana (RMS), devendo o 
serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, para 
atender as necessidades da Prefeitura municipal de 
Camaçari/BA, de acordo com o Anexo I do Edital de 
Pregão nº 170/2018 (Presencial) - COMPEL e proposta 
da CONTRATADA que são parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição.

Publique-se e cumpra-se

CAMAÇARI, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 24/2021
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz 

Santos Cad. 833577, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 

833575 e Geilza Silva e Silva cad. 832721, para sob a 

presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 

Contrato n° 011/2017 – TELIX TELEINFORMÁTICA E 

TRANSPORTES LTDA-EPP, cujo o objeto é prestação 

de serviços de locação de 12 (doze) centrais telefônicas 

com instalação, manutenção e treinamento, CPCT  e tipo 

PABX e seus periféricos a serem instalados na Sede da 

Prefeitura Municipal de Camaçari e demais Secretarias.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 25/2021
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz 

Santos Cad. 833577, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 

833575 e Geilza Silva e Silva cad. 832721, para sob a 

presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 

Contrato n° 0251/2016 – TELIX TELEINFORMÁTICA E 

TRANSPORTES LTDA-EPP, cujo o objeto é prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

centrais telefônicas CPCT'S, tipo PABX e da rede 

telefônica própria da Prefeitura Municipal de Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

 

CAMAÇARI, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA N° 026/2021
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores abaixo para compor a Comissão 
de Bens Patrimoniais da Secretaria da Administração, 
para registro de bens patrimoniais, avaliação, 
reavaliação, depreciação, amortização, baixas, 
inventários e alienação de bens móveis no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, prevista na Lei 
8.666/1993, artigo 15 § 8º, e Instruções Normativas nº 07 
de Agosto de 2015, Art. 9º § 1º, e nº 02 de 15 de abril de 
2011. 

PRESIDENTE
ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA Mat. :63751 

MEMBROS
BRUNO DA COSTA TELES                       Mat.:   830365
MARINEIDE ALVES DA SILVA                   Mat.:   63027 

SUPLENTE
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS      Mat.: 833576

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 018/2021

Contrato de AQUISIÇÃO que 
celebram entre si o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a COMERCIAL DE 
PNEUS SÃO TOMAZ LTDA - EPP

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com 

osede na Rua Francisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do 
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE e COMERCIAL DE PNEUS SÃO 
TOMAZ LTDA - EPP, com sede Avenida Radial B, nº 131, 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

Alto da Cruz, Camaçari-Ba, CEP. 42.802-410, E-MAIL: 
licitacaocomercialsaotomaz@gmail.com, TELEFONE 
(71) 3621-2142, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
33.808.858/001-36 representada neste ato por 
Francisco Neves Araújo Neto, inscrito no CPF sob n.º 
1 8 3 . 1 2 7 . 5 6 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 01466.11.07.611.2019  e que se 
regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 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 cláusula que se 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

a) Processo Administrativo nº 01466.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0250/2019 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 110/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preço para aquisição, troca, alinhamento e 
balanceamento de pneus, para atender as necessidades 
da Coordenação de Transporte da Secretaria de Saúde 
do Município de Camaçari-BA.

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 nos serviços nos 
limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 119.420,44 (Cento e 
dezenove mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e 
quatro centavos), transcrito da proposta de preço 
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apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do  objeto 
deste contrato.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 
30(trinta) dias contados a partir da data de recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação 
em vigor,devidamente atestada pelo gestor do contrato, 
relativa aos serviços efetivamente executados.

§ 1º A nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após a 
aprovação da Medição pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a comprovação da 
regularidade com as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
S e c r e t a r i a d a  F a z e n d a  d e  C a m a ç a r i ,  e m  
correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.

§ 3º No curso do contrato os quantitativos considerados 
para os efeitos de medição serão exclusivamente 
aqueles decorrentes dos serviços efetivamente 
realizados.

§ 4º 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.

§ 5º 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 data de assinatura deste contrato.

§ 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 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços/produtos deverão ser iniciados/executados 
conforme Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS  

 
funcionamento dos veículos indicados neste termo de 
referência

§ 2º  Serão substituídas todas as peças necessárias ao 
perfeito funcionamento dos veículos.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§ 1º DOS DIREITOS

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 

§ 1º O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0250/2019 – 
(PRESENCIAL) – COMPEL, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente, específica 
para cada item constante da Planilha de Serviços do 
Edital, Anexo II.

§ 3º Os serviços deverão ser prestados de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

§ 1º A empresa vencedora da licitação deverá fornecer 
todas os insumos necessários e  suficientes ao perfeito

.
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CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato.

c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
0250/2019 Presencial – COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;

c) Manter durante a contratação, em compatibilidade 
com as obrigações por ele mantidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

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

CLÁUSULA NONA – 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 DÉCIMA – 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 global 
do contrato;

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 
global do contrato;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

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 até12(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% a20%;

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% e rescisão contratual;

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de20%.

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta.

§ 2º 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 
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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.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§  5º 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.

§ 6º 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.

§ 7º 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 PRIMEIRA – 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA – 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 nº 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  Q U A R T 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 
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, como reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 SEXTA - 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.
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E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04(quatro) vias de 
igual teor e forma, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari – Bahia, 17 de fevereiro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE

FRANCISCO NEVES ARAÚJO NETO
COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ

CONTRATADA

CONTRATO Nº 019/2021

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa MEDICAR 
EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO LTDA

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com 

osede na Rua Francisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do 
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE e MEDICAR EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS SÃO PAULO LTDA, com sede Av. Dos 
Bandeirantes, nº 1851, Vila Olímpia, São Paulo - SP 
CEP. 04.553-010, E-MAIL: licitacao1@medicar.com.br, 
TELEFONE (16) 3512-4477/(11) 3251-3453, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 07.403.484/0001-69, representada 
neste ato por Bernardo Pavan Mamed, inscrito no CPF 
sob n.º 141.090.608-69, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 00521.11.07.611.2020 e que se 
regerá pelo disposto na Lei nº 13.979/2020 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/19, as quais as partes se 
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Processo Administrativo nº 00521.11.07.611.2020;

b) Edital de PREGÃO N° 0171/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;

c) Proposta de Preço apresentada.

d) Ata de Registro de Preços n.º 0050/2021 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Registro de Preço 
para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de ambulâncias 
tipo A, para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do município, como parte das ações de 
combate a Pandemia de COVID-19, de acordo com o 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 000/2020 
(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 
nos serviços nos limites legais do valor inicial atualizado 
do contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 
65 da Lei8.666/93.

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$ 677.999,52 
(Seiscentos e setenta e sete mil novecentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), 
para o lote 01, sendo fixo e irreajustável pelo período de 
12 (doze) meses, transcrito da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do objeto 
deste Contrato.

§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR GLOBAL. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mensalmente, após atesto 
da nota fiscal/fatura, e ocorrerá na data de vencimento a 
ser acordada conforme ordem de serviço.
§ 1º Os pagamentos pelos serviços prestados será 
efetuado em parcelas mensais, conforme medição, 
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através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 
(trinta) dias úteis, contados a partir do atesto Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada, de acordo com os 
quantitativos efetivamente realizados mês a mês.
§ 2º A CONTRATADA deverá apresentar junto com a 
Nota Fiscal, relatório detalhado dos serviços realizados 
em cada Unidade de Saúde, constando o quantitativo de 
médico mobilizado, as horas trabalhadas, faltas, 
substituições, e todas as intercorrências contratuais.
§3ºO preço global a ser pago à CONTRATADA deverá 
incluir todas as despesas tais como: as correspondentes 
à mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais, 
utilização de máquinas e equipamentos, tributos, 
emolumentos, seguros - inclusive contra acidentes de 
trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer 
natureza, para a entrega CIF/Camaçari.
§4ºHavendo 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. 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.

§5ºNão será aceita cobrança posterior de qualquer 
tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou 
criado após a data de abertura da licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na 
forma da lei.
§6º   Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará 
serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que 
não tenham sido prévia e expressamente autorizados, 
através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

a) Os veículos locados deverão ter no máximo 05 anos de 
fabricação;

b) O veículo deverá ter cobertura de seguro por conta da 
locadora;

c) A manutenção do veículo correrá por conta da 
locadora, inclusive substituição de peças, pneus e 
acessórios;

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses 
contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar 
a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação 
de emergência de saúde pública de importância 
internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 
de fevereiro de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

Os serviços de locação deverão ser iniciados no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias após recebimento da ordem de 
serviço ou da nota de empenho/autorização de 
fornecimento ou documento equivalente, em 
conformidade com o Termo de Referência – Anexo I do 
Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES 

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

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. 

DAS OBRIGAÇÕES
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. 

II.Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
0171/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;  

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso; 

c) Manter durante a contratação, em compatibilidade 
com as obrigações por ele mantidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

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

CLÁUSULA NONA – 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 
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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 DÉCIMA PRIMEIRA – 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.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§ 5º 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.

§ 6º 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.

§ 7º 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 SEGUNDA – DA  ALTERAÇÃO

§ 1º Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela 
disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
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Não é permitida subcontratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas 
situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas 
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas; e 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração, nos termos do art. 
79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993; e 

c) Aos direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993; 
e

 d) 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  Q U I N T A  –  D A S  
RESPONSABILIDADES E VEDAÇÕES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 
qualquer operação financeira;

b) interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 
casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

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. 

O s  c a s o s  o m i s s o s  s e r ã o  d e c i d i d o s  p e l a  
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais 
normas federais de licitações e contratos administrativos 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 
– e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 OITAVA - DO FORO

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

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

Camaçari, Bahia, 17 de fevereiro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETARIA DE SAÚDE 

CONTRATANTE

BERNARDO PAVAN MAMED
MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS SÃO PAULO 

LTDA 
CONTRATADA
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO N°0323/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI. CONTRATADA: MÔNICA CRISTINA 
SILVA DOS SANTOS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula segunda (DO 
PRAZO) do instrumento contratual n°0323. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de março de 
2021, passará a viger até 17 de março de 2022. DO 
PREÇO: Em virtude do contrato original n° 0323/2020 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 R$ 17.400,00 (dezessete mil, 
quatrocentos reais) e o valor mensal é de R$ 1.450,00( 
mil quatrocentos e cinquenta reais), o qual permanece 
inalterado, 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: 
2013, elemento de despesa: 33.90.36.00 e Fonte: 0100. 
000. DA RATIFICAÇÃO: Permanece 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, 11 de fevereiro de 2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. MÔNICA CRISTINA 
SILVA DOS SANTOS. LOCADOR(A).

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N°0251/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D A :  T E L I X  

TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA. DO 

OBJETO: Este termo aditivo tem por finalidade alterar a 

Cláusula Sexta do contrato n°0251/2016. DO PRAZO: O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 

mais 06(seis) meses, de modo que, a partir de 20 de abril 

de 2021,passará a viger até 20 de outubro de 2021. DO 

PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 

pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 

preço estipuladas pelo contrato n° 0251/2016, no valor de 

R$ 88.824,96 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte quatro 

reais e noventa e seis centavos), não sendo devido 

qualquer reajuste durante o prazo de vigência 

especificado na cláusula anterior, renunciando a parte a 

qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 

mantido 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: 2013; natureza de 

despesa:  33903900 e fonte:  0100000.  DA 

RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e em pleno 

vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 

originário não modificadas por este instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari – BA, 16 de fevereiro de 

2 0 2 1 . H E L D E R  A L M E I D A  D E  S O U Z A .  

M U N I C Í P I O . T E L I X  T E L E I N F O R M Á T I C A E  

TRANSPORTES LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N°268/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI. PROMITENTE FORNECEDOR: 

EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI. 

DO OBJETO Este termo Aditivo tem por objetivo altera o 

Item 1) Objeto da ata de registro de preços n° 268/2020, 

no que se refere ao valor unitário do lote 01- “Álcool 

Etílico Hidratado em Gel 500mg” . DA ALTERAÇÃO DOS 

VALORES: Em razão da alteração referida na cláusula 

anterior, fica alterado o valor unitário de 1) Objeto, lote 01 

–“ Álcool Etílico Hidratado em gel 500mg” , sendo que o 

valor que era de R$16,81 ( dezesseis reais e oitenta e um 

centavos) por unidade, passará a ser de R$ 9,06(nove 

reais e seis centavos) por unidade. Fica mantida a forma 

de pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 

RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e em pleno 

vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 

originário, não modificadas por este instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari – BA, 18 de fevereiro de 2020. 

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA ELIAS. MUNICÍPIO. 

EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI. 

PROMITENTE FORNECEDOR.

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO N°0438/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

CONTRATADA JOSÉ RIBEIRO NETO E CIA LTDA. DO 

OBJETO Este Termo Aditivo tem por finalidade reajustar 

o preço unitário do item “lote 01 – gás liquefeito de 

petróleo – GLP envasado em botijão de 13 KG”, fixado na 

cláusula terceira de contrato n°0438/2020. DO 

REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

supracitado contrato, altere-se o preço unitário do item:” 

Lote 01-gás liquefeito de petróleo – GLP envasado em 

botijão de 13 KG”, do valor de R$ 68,47 (sessenta e oito 

reais e quarenta e sete centavos), para R$ 83,42 (oitenta 

e três reais e quarenta e dois centavos). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 

DA RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e 

plenamente em vigor, as demais cláusulas e disposições 

do contrato originário e posteriores termos aditivos não 

modificada por este instrumento. DA ASSINATURA: 

Camaçari – BA, 17 de fevereiro de 2021. HELDER 

ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. JOSÉ RIBEIRO 

NETO E CIA LTDA. CONTRATADO.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO                                   

Nº 464/2019. CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA MAINAN 

ENGENHARIA LTDA ME. DO OBJETO: Este Termo 

Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato n° 464/2019.  DO PRAZO: O contrato descrito 

na cláusula anterior fica prorrogado por 03 (três) meses, 

de modo que, a partir de 09 de março de 2021, passa a 

viger até 09 de junho de 2021. DO PREÇO: Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 

especialmente as disposições sobre o preço, fixado no 

valor global de R$ 1.292.948,43 (um milhão, duzentos e 

noventa e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e três centavos), sendo que o valor a ser 

executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 

saldo contratual no valor de R$270.557,19 (duzentos e 

setenta mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e 

dezenove centavos). 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, 24 

de fevereiro de 2021.  JOSELENE CARDIM BARBOSA 

SOUZA.  MUNICÍPIO.  MAINAN ENGENHARIA LTDA 

ME.  CONTRATADA.

– COMPEL, 

AVISO DE AVISO DE SUSPENSÃO E 
REMARCAÇÃO DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – 
COMPEL

 A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude do Decreto Estadual Nº 
20.254 de 25 de fevereiro de 2021, fica SUSPENSA a 
sessão a abertura dos envelopes referente ao 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0001/2021 
para contratação de pessoa jurídica de direito privado 
com ou sem fins lucrativos para prestação de serviço 
através da oferta de leitos de internamento para 
tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A 
prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de 
internamento, bem como atendimento de emergência 24 
horas para pacientes suspeitos ou confirmados de 
COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua 
operacionalização, através da disponibilização de 
recursos materiais, humanos e tecnológicos, com 
funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por 
dia.

Desde já fica REMARCADO PARA O DIA 01/03/2021 as 
09H00MIN a abertura dos envelopes. Local: Diretoria de 
Compras - DICOMP, Comissão Central Permanente de 
Licitação - COMPEL, situado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria da Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  

.  Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL. Camaçari, 
26/02/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

 
PREGÃO N.º 0044/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 11/03/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 12/03/2021, às 08h30min; Disputa: 
12/03/2021, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO N.º 188/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - 

, a licitante 
elencada abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/02/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO.

credenciamento@gmail.com

www.licitacoes-e.com.br

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO

Registro de Preços para prestação de 
serviços de recarga e manutenção de extintores com 
instalação e sinalização, para atender as demandas dos 
órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, Bahia, para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0068/2021 – 
PREGÃO N.º 188/2020 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: 

.  
P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  P H M  
CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCENDIO LTDA- 
ME, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 18/02/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA - SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.

Registro de Preços para prestação de 
serviços de recarga e manutenção de extintores com 
instalação e sinalização, para atender as demandas 
dos órgãos da administração direta e indireta da 
Prefei tura Municipal  de Camaçari ,  Bahia

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
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LOTES CÓDIGO 
MATERIAL ESPECIFICAÇÃO UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) 
% DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO REGISTRADO MERCADO 

01 19809904446 

RECARGA E
MANUTENÇÃO GERAL 2º E 
3º NÍVEL, EM EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
CAPACIDADE 6 KG PÓ 
QUIMICO SECO ABC 

UND 120 22,50 22,57 0,58 

02 19809911023 

RECARGA E
MANUTENÇÃO GERAL 2º E 
3º NÍVEL, EM EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
CAPACIDADE 8 KG PÓ 
QUIMICO SECO ABC 

UND 200 45,00 45,48 1,06 

03 19809902181 

RECARGA E
MANUTENÇÃO GERAL 2º E 
3º NÍVEL, EM EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
CAPACIDADE DE 6 KG 
DIÓXIDO DE CARBONO 
CO2 

UND 150 50,00 51,07 2,10 

04 19809904418 

RECARGA E
MANUTENÇÃO GERAL 2º E 
3º NÍVEL, EM EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
SOBRE RODAS
CAPACIDADE 25 KG 
DIÓXIDO DE CARBONO 
CO2 

UND 8 225,00 229,79 2,08 

05 19809907155 

RECARGA E
MANUTENÇÃO GERAL 2° E 
3º NÍVEL EM EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
CAPACIDADE DE 10 
LITROS DE ÁGUA 
PRESSURIZADA 

UND 350 24,20 24,33 0,53 

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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