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PORTARIA Nº 010/2021
DE 02 DE MARÇO DE 2021

Designa os servidores responsáveis pela 
Gestão, Fiscalização e Recebimento dos 
Contratos de materiais e serviços desta 
Secretaria.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67 
da Lei Federal nº 8666/1993 e considerando o Decreto nº 
4793/2009 que regulamenta a Lei nº 978/2009, no uso de 
suas atribuições

RESOLVE

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo para 

atuar na Gestão e Fiscalização dos Contratos da 

Coordenação de Eventos desta Secretaria.

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 02  DE MARÇO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2021

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

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

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  
00116.11.01.492.2021,
 

RESOLVE
 
COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de 
Dias D'Ávila o servidor JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS 
GRILO, matricula nº 61562, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado na 
Secretaria da Educação – SEDUC, sem ônus para o ente 
cedente, até 31 de dezembro de 2024, nos termos do 
convênio de cooperação técnica, a partir de 01 de maio 
de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 51/2021
DE 27 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores públicos 
municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
em virtude da aprovação no estágio probatório. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, às Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 

2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00054/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 

04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 

2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 

vencimentos dos servidores públicos do quadro de 

provimento efetivo da administração direta e magistério 

do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 

09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 

funcional 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  

02632.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLEIDE OLIVEIRA DOS 

SANTOS matricula nº 61880, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria do 

Desenvolviento Economico - SEDEC, de NÍVEL I para 

NÍVEL II, com data retroativa a 19 DE NOVEMBRO DE 

2020. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO 

DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

WALDY FREITAS FILHO
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

PORTARIA Nº 00069/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
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04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 

2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 

vencimentos dos servidores públicos do quadro de 

provimento efetivo da administração direta e magistério 

do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 

de 09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 

funcional 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  nº  

00935.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ADRIANA SOUSA DE 

AZEVEDO, matricula nº 829239, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de COORDENADOR 

PEDAGOGICO, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

20 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00076/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional 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  nº  

00753.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) NAYARA SOUZA DOS 

ANJOS, matricula nº 828951, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de COORDENADOR 

PEDAGOGICO, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa 

a 12 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00080/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional 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  

00653.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RITA APARECIDA 

CACHOEIRA DOS SANTOS, matricula nº 828955, 

ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

COORDENADOR PEDAGOGICO, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL 

II, com data retroativa a  06 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00094/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional 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  

01860.11.02.904.2020, 

RESOLVE 

PROMOVER o (a) servidor (a) HERALDO JORGE 

ALVES BOA MORTE, matricula nº 60450, ocupante do 

cargo de provimento efet ivo/estatutár io de 

PROFESSOR, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

20 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 

dos Excelentíssimos Senhores Juizes  César 

Augusto Borges e Daniel Lima Falcão  através dos 

Mandados de Segurança, processo nº 0504252-

95.2016.8.05.0039, 8004854-65.2020.8.05.0039 e 

8004209-40.2020.8.05.0039  convoca os(as) 

candidatos (a)s classificados para os cargos de: 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM e AGENTE DE 

COMBATE AS ENDEMIAS para comparecerem  a  Rua 

Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 

Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 

período de 04 a 06/05/2021 das 09:30 às 12h00 e das 

13h00 às 14h00, para apresentação dos seguintes 

documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 

nível superior), Certificado de Especialização (quando o 

cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 

Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 

abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 

no órgão que regulamenta o exercício da profissão, 

histórico e certificado de conclusão do curso referente à 

escolaridade mínima exigida para a função com pré-

requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 

técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 

autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida 

pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 

registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 

quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 

foto e o verso), comprovante de residência com CEP 

atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 

(menores de 21 anos), certidão de nascimento, 

casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 

masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 

antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta 

Qualificação Cadastral (e-social)  e uma foto 3 x 4 

recente. 

ATENÇÃO

Os candidatos deverão acessar o link: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.

xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-

social) e apresentar o resultado da consulta, esta 

deverá ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS :  10/05 a 
04/06/2021

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 

OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA 

JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA 

PESTANA FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-

CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307, 

APÓS ETAPA DE  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
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admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a )  A g e n t e  d e  C o m b a t e  à s  E n d e m i a s :  
eletroencefalograma (EEG) e Raio X de joelhos (duas 
incidências), com laudo e validade de até 12 meses; 

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADOS:

Processo nº 0504252-95.2016.8.05.0039
Processo nº 8004854-65.2020.8.05.0039

TÉCNICA DE ENFERMAGEM
Nº. Nome          Insc.     Clas.
01 ROSANA DA PENHA               80959552        15ª
     DA SILVA CARNEIRO  
02 BARBARA DE SOUZA             80956575       179ª
     SANTOS 

Processo nº 8004209-40.2020.8.05.0039

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Nº. Nome              Insc.        Clas.
01 FERNANDA FERREIRA              72949553     83ª
CRUZ

DISPOSIÇÕES FINAIS:
 
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de 26/04/2021.
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 

devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 26 DE ABRIL DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 034/2021
DE 26 ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora MARIA ISABEL DE 

VASCONCELOS MEZZOMO, cargo de enfermeira, 

matrícula nº 63582, da Coordenação dos Ciclos de Vida- 

Áreas Técnicas - DAB para a Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica - DIVISA. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 

publicação, revogada as disposições em contrário.     

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 26 DE ABRIL DE 

2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 035/2021
DE 26 ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora SILVIA SANTOS 

CONCEIÇÃO, cargo de assistente administrativo, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
28 de Abril de 2021 - Ano XVIII

Nº 1655 - Pagina. 05 de 24

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE



matrícula nº 60828, do Gabinete do Secretário - SESAU 

para a Diretoria de Média e Alta Complexidade e 

Assistência Hospitalar - DIMACH.  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 

publicação, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 26 DE ABRIL DE 

2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 036/2021
DE 26 ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora HOSANA ALVES DA 

ROCHA, cargo de assistente social, matrícula nº 60459, 

da Coordenação PACS/PSF - DAB para a Diretoria de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação do SUS - 

DIPLAN. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 

publicação, revogada as disposições em contrário.      

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 26 DE ABRIL DE 

2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº037/2021
DE 26 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º - INCLUIR a Gratificação de Incentivo ao 
Desempenho dos seguintes servidores efetivos, 
conforme preceitua a Lei Municipal nº 1.109/2010, e 
Decreto nº. 4925/2010 alterado pelo Decreto nº. 
5126/2011:

1. CAMILA DA CRUZ ARAUJO FIGUEIREDO, matrícula nº. 
63584;
2. MARCIA SANTOS CRUZ, matrícula nº. 9924;
3. LUCIANA SILVA VILAS BOAS, matrícula nº. 831077;
4. MICHELLE SILVA DOURADO DE ALMEIDA, matrícula 
nº. 61277;
5. SONIA DIAS MIRANDA SOARES, matrícula nº. 63562;
6. MARIA TEREZA DE J. DAMASCENO RODRIGUES, 
matrícula nº.  60014;
7. JOELMA KATIA OLIVEIRA FERREIRA, matrícula nº. 
63166;
8. MANUELA LIMA DE FREITAS, matrícula nº. 9949;
9. BARBARA DE SOUZA MARIANO, matrícula nº. 62640;
10. AMANDA FORTES COSTA, matrícula nº. 63526;
11. TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 63604;
12. DANIELA FERREIRA BASTOS MARQUES, matrícula 
nº. 63509;
13. ROGERIO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ, matrícula 
nº. 830397;
14. CRISTILEIDE BISPO, matrícula nº. 62669;
15. PRISCILLA NUNES PORTO, matrícula nº. 830396;
16. DENISE DE SOUSA SANTOS, matrícula nº. 63023;
17. KARINE VELOSO SANTANA, matrícula nº. 829719;
18. ANDREIA RAMOS PITTA, matrícula nº. 9773;
19. ANA KAROLINE MACHADO DA CRUZ FERNANDES, 
matrícula nº. 829680;
20. MARLA MARIA BITENCOURT PEREIRA, matrícula nº. 
63741;
21. LIDIANE DAMASCENO SANTOS DOS SANTOS, 
matrícula nº. 832030;e
22. FERNANDA NASSIFF NEVES CARNEIRO, matrícula 
nº. 830491.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 31 DE MARÇO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
28 de Abril de 2021 - Ano XVIII
Nº 1655 - Pagina. 06 de 24



CONTRATO Nº 0038/2021 

Contrato de aquisição que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa SERVNUTRI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS 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 SERVNUTRI COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, com sede à AV. 

CENTENÁRIO, 48, LOJA 0000, GARCIA, SALVADOR-

BA, CEP: 40.100-180, telefone (71) 3247-0814, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda sob o n° 18.656.923/0001-61, representada 

neste ato pela Srª. CAROLINA BRASILEIRO LOPO,  

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 

0 3 3 . 4 1 4 . 0 3 5 - 8 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  

CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 

processo administrativo n.º 01300.11.07.611.2019  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 01300.11.07.611.2019;

b) Edital de PREGÃO N° 0213/2019 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL e anexos;

c) Proposta de Preço 

d) Ata de Registro de Preços n.º 168/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 

aquisição de suplementos nutricionais, para 

atendimento ao Programa de Complementação 

Alimentar - destinados aos indivíduos portadores de 

intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de 

má absorção, distúrbios do metabolismo do 

aparelho digestivo e indivíduos com desnutrição 

grave ou patologias com aumento da demanda 

nutricional, como câncer e Diabetes Mellitus em 

ELIAS 

NATAN MORAES DIAS

tratamento supervisionado na rede de saúde do 

município de Camaçari-Ba,conforme Anexo I do Edital 

da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 

Registro de Preços 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

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 

à conta da seguinte dotação orçamentária: 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 

PREÇO

O valor deste contrato é R$ 160.290,00 (cento e sessenta 

mil duzentos e noventa reais), fixo e irreajustável, 

inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 

t ransporte CIF/Camaçar i ,  seguros,  t r ibutos,  

contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos 

de qualquer natureza.

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO
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§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 

compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento definitivo dos produtos e mediante a 

apresentação dos documentos fiscais legalmente 

e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  

Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 

complementares por parte da CONTRATADA o decurso 

do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-

se sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado 

deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de 

Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei 

vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 

proposta, após assinatura do contrato ou por outros 

instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 

Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA, 

para uma determinada unidade, não poderá estar 

vinculada a débitos de outras unidades, porventura 

existentes, sob pena de sanções previstas em lei.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) meses 

contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 

(dez) dias, contados a partir da data de recebimento da 

Nota de Empenho ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 

obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do 

presente Contrato todas as condições das cláusulas ora 

firmadas, do Termo de Referência Anexo I do Edital, da 

Proposta da CONTRATADA e da Ata de Registro de 

Preços que são partes integrantes independente de 

transcrição.

II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais 

indicados na Cláusula Oitava deste Contrato, descrito(s) 

e especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e 

absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua 

qualidade e prazos de validade mediante conferência 

obrigatória pela CONTRATANTE.

III. Manter durante a execução do contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.

IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do 

Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 

terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 

entregar o produto isento de qualquer problema de 

fabricação, com a garantia de que compreenderão a 

substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive 

transporte e outras despesas.

          

V. Responder por todos os danos e prejuízos 

decorrentes de paralisações na execução do objeto 

deste Contrato, salvo na ocorrência de motivo de força 

maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde 

que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 

quarenta e oito horas do fato, ou da ordem expressa e 

escrita da CONTRATANTE.

VI. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 

regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 

equipamentos de proteção individual, quando for o caso.

VII. Apresentar durante a execução do contrato, se 

solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na presente licitação, em especial, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais.

VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de 

qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela 

Cláusula Quarta deste Contrato.

II. Receber o objeto do contrato conforme descrito e 

especificado neste Contrato, na Ata de Registro de 

Preços e na Proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 

de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 

definido na Norma Tributária, neste caso, a 

CONTRATADA.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, 

na apresentação de sua proposta os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 

encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 

sobre a compra de material, não cabendo quaisquer 

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente.

§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio 

realizado e antes da entrega do objeto que a 

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços 

valores correspondentes a quaisquer tributos não 

incidentes sobre a compra CONTRATADA, tais valores 

serão imediatamente excluídos, com a devolução ao 

MUNICÍPIO, do valor por ventura.

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados 

na Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, 

restrito ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, 

Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, 

CEP 42.849-000.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 

PRODUTOS

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 

mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota 

de Empenho ou documento equivalente da unidade 

gestora da despesa.

§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 

especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 

em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 

Registro de Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 

pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do 

seu recebimento. Sendo constatados defeitos e 

divergências das especificações, o setor responsável 

recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da 

recusa à contratada, que assumirá todas as despesas 

daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas 

na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir 

da notificação, repor o produto. Caso a verificação não 

seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do 

prazo fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 

verificação que comprove a adequação do fornecimento, 

ou, no caso em que não haja por parte da contratante, 

qualquer manifestação até o prazo final do recebimento 

provisório.

§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 

do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 

contratante, até o prazo final do recebimento provisório.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 

quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 

contratado.

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 

que tenham sido devolvidos por não atender as 

especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 

Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 

solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 

despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 

execução do objeto deste instrumento.

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 

conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 

CONTRATADA. 

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover 

ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos 

em que se verificarem vícios ou desconformidades no 

total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 

convocação, independente da aplicação das sansões 

previstas no Contrato. 

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 

produtos no caso de descumprimento do prazo 
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criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 

no contrato, após prévio processo administrativo 

garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não 

retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração pública;

d) cometer fraude fiscal.

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos 

assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 

penalidades:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 

leves.

II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 

produto, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 

do fornecimento do produto;

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; 

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.

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 especificações técnicas e os 

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 

20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração: multa de 

10% a 20% sobre o valor global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, 

químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 

20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 

direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 

até cinco anos;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 

produto falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 

multa de 20% sobre o valor global do contrato e 

suspensão do direito de licitar e contratar com o 

município pelo prazo de até cinco anos;

e) entregar produto que cause dano à 

Administração ou a terceiros, devidamente comprovada: 

multa de até 20% sobre o valor global do contrato, 

independente das medidas civis, além de reparação do 

dano.

§ 4º 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. 

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública Municipal, por até 

5 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes 

nas suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º 

desta Cláusula e 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.

§ 6º 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 
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da Administração.

§ 7º 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.

§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 

CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 

multa devida. 

§ 9º 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. 

§ 10º 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 do §3º, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vistas.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 

contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após conclusão de processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 

notificação administrativa à Contratada, sob pena de 

multa.

§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 

contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador.

§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade 

de advertência e multa relativas ao inadimplemento de 

obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a 

Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade 

aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da 

Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 

CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 

17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser 

rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos 

interesses administrativos, sem que com isso, a 

CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 

Bahia, como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste Termo de 

Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari, 23 de março de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA

CONTRATADA

PORTARIA Nº 035/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa JRC PALETES E 
TRANSPORTES EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 05259.18.08.705.2020, de 09 de 
setembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 

de Funcionamento – TFF à empresa JRC PALETES E 

TRANSPORTES EIRELI, estabelecida à Rua 

Patamares, S/N, Verdes Horizontes, Camaçari/BA, CEP: 

42.802-540, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 29.846.808/0001-

76, inscrição mobiliária nº 36476001, conforme 

permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 

Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 

seguintes moldes:
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estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 

adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 

almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 

Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 

CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea 

"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 

comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 

Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 

para o órgão gerenciador do Registro de Preços. 

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 

clara a composição do preço de cada item constante de 

sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 

parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais 

insumos, encargos em geral, lucro e participação 

percentual em relação ao preço final. 

2º A não apresentação da Planilha de Custos 

impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 

Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 

CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 

CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada à época da elaboração 

da proposta, demonstrando a nova composição do 

preço. 

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 

revendedor ou representante comercial, deverá 

demonstrar de maneira clara a composição do preço 

constante de sua proposta, com descrição das parcelas 

relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 

Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 

participação percentual de cada item em relação ao 

preço final (Planilha de Custos). 

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 

exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 

fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 

início de sua vigência e numeração seqüencial, para 

instrução de pedidos de revisão de preços. 

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 

critérios, a Administração Municipal adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos 

que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 

e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 

unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 

também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 

Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 

ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída 

com justificativa da escolha do critério e memória dos 

respectivos cálculos, para decisão da Administração no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 

vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 

apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 

mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 

não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 

econômico durante a vigência deste registro. 

§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 

validade a partir da data da publicação da deliberação na 

imprensa oficial. 

§9º É vedado à CONTRATADA interromper o 

fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 

revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 

sanções previstas neste edital. 

§ 1 0 º  A r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  

preponderantemente as normas legais federais, 

estaduais e municipais, que são soberanas previsões 

desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 

responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 

a vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 

inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no 

Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 

posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, sendo descredenciado do cadastramento de 

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 

seu registro cancelado, além de sanções civis e 
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I.Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

09/09/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 037/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 

Taxa de Fiscalização de Funcionamento 

– TFF à empresa RITA DE SOUZA 

ALMEIDA DE CAMAÇARI, e dá outras 

Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 

Lei Municipal nº 07005.18.08.705.2020, de 12 de 

novembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 

de Funcionamento – TFF à empresa RITA DE SOUZA 

ALMEIDA DE CAMAÇARI, estabelecida à Av. 

Comercial, nº 31, Centro,  Camaçari/BA, CEP: 42.800-

420, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 73.535.965/0001-

52, inscrição mobiliária nº 34905001, conforme 

permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 

Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 

seguintes moldes:

II. Isenção de 50% da TFF, a partir de dezembro de 2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

12/11/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 038/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 

Taxa de Fiscalização de Funcionamento 

– TFF à empresa LITORAL SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA, e dá outras 

Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 

Lei Municipal nº 04529.18.08.705.2020, de 12 de agosto 

de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 

de Funcionamento – TFF à empresa LITORAL 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, estabelecida à Rua 

Filogonio de Oliveira, S/N, Loja 02, Barra de Pojuca, 

Camaçari/BA, CEP: 42.841-772, Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 

nº 16.729.305/0001-79, inscrição mobiliária nº 

26404001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 

inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 

2010, nos seguintes moldes:

III.Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

12/08/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 039/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 

Taxa de Fiscalização de Funcionamento 

– TFF à empresa LLM PSICOLOGIA LTDA, 

e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 

Lei Municipal nº 05276.18.08.705.2020, de 09 de 

setembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa LLM PSICOLOGIA 
LTDA, estabelecida à Rua Duque de Caxias, nº 110, 
Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-031, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 28.975.467/0001-76, inscrição mobiliária 
nº 237553001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

IV.Isenção de 50% da TFF, a partir de outubro de 2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

09/09/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 040/2021
DE 20 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa VIVIANE MIGUEL DA 
SILVA e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 

Lei Municipal nº 05261.18.08.705.2020, de 09 de 

setembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa VIVIANE MIGUEL 
DA SILVA, estabelecida à Rua da Bandeira, nº 501B, 
Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-029, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 35.368.383/0001-30, inscrição mobiliária 
nº 39122001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

V.Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 

dezembro do exercício de 2020;

VI.Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 

subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

09/09/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 041/2021
DE 20 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa M&M COSMÉTICOS, 
PERFUMARIA E PRODUTOS DE HIGIENE 
LTDA e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 04833.18.08.705.2020, de 21 de agosto 
de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 

de Funcionamento – TFF à empresa  M&M 
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COSMÉTICOS, PERFUMARIA E PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA, estabelecida à PRQ Central, nº 01, Loja 

07, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-120, Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

– CNPJ/MF nº 32.215.606/0001-30, inscrição mobiliária 

nº 38319001, conforme permissivo legal previsto no art. 

20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 

setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I.Isenção de 100% da TFF para os meses de setembro a 

dezembro do exercício de 2020;

II.Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 

subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

21/08/2020, data do requerimento, conforme estabelece 

o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 001/2021

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a 
Empresa RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE 
EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 15.143.548/0001-68, a 
iniciar a partir de 13/04/2021 os serviços mencionados 
em anexo, conforme Contrato abaixo, celebrado entre a 
Administração Municipal e a Empresa supracitada, 
referente à execução da Obra/Serviço denominada (o) 
de execução de serviços remanescentes de 
construção de Creche Pré-Escola Tipo 01 – Padrão 
FNDE da Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Ba 
(Lote I – Catu de Abrantes e Nascente do Rio 
Capivara), localizadas no Município de Camaçari.

Obs.: Responsáveis pela Secretaria:

1. Arquiteta – Luzimar Alves Batista de Carvalho -
Cadastro 62060-4- CAU/BA  A52879-0

2. Fiscal – Erisvalter Cerqueira Machado de Souza – 
Cadastro 61996 – CREA /BA 34902

Camaçari/BA, 13 de abril de 2021.

Contratante:

Drª. Neurilene Martins Ribeiro 
 Secretária de Educação  

Ciente:

Contratada:

 Kaic Figueredo Barbosa CREA/BA nº 3000079781 
Responsável Legal

PORTARIA N.º 065 / 2021
23 DE ABRIL DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 

no exercício da competência que lhe foi delegada 

pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o que 

confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 

2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 

de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 

de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 

4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 

nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 

tendo em vista o que consta do Processo 
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Administrativo nº 00551.22.09.828.2021, de 30 de março 

de 2021, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 

interessado WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 

LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 93.209.765/0500-50, 

com sede na Avenida Deputado Luis Eduardo 

Magalhães s/n, Centro, Distrito Sede, Camaçari/BA, 

nas coordenadas UTM 573.706 E; 8.595.686 S, 

inserido na poligonal da Zona Central  (ZCEN), 

Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 

11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de 

setembro de 2008, para a atividade de estocagem e 

distribuição de produtos, do tipo comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos 

 alimentícios – supermercados, numa área total de 

3.217,00 m². Esta Licença está sendo concedida, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

seguintes condicionantes: I - comparecer na 

CPA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, para 

assinatura do Termo de Compromisso da Medida 

Compensatória, referente ao não atendimento do prazo 

para renovação da Portaria SEDUR 016/2017 de 25 de 

janeiro de 2017 e, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

apresentar documentos comprobatórios de cumprimento 

d o  Te r m o  d e  C o m p r o m i s s o  d a  M e d i d a  

Compensatória; II – atender ao disposto na 

Declaração de Dispensa de Outorga emitida pelo 

INEMA para captação subterrânea, referente a 

informar ao órgão ambiental caso haja alteração da 

vazão outorgável, assim como disponibilizar cópia 

desta autorização à disposição da fiscalização; III – 

apresentar à CLA/SEDUR no prazo de 30 (trinta) dias: a) 

atestado de vistoria do corpo de bombeiros, para 

cumprimento das condições adequadas de 

funcionamento do sistema de proteção contra 

incêndio, da NR – 23; b) alvará da vigilância sanitária, 

aprovando as instalações físicas quanto ao 

manuseio de produtos alimentícios; IV - operar a 

unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 

devendo a empresa atuar sempre de forma a 

minimizar os impactos e visando: a) evitar 

desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 

energia e recursos naturais, atuando sempre de 

forma preventiva em relação aos riscos às pessoas e 

ao meio ambiente e fundamentado em tecnologias 

mais limpas; b) priorizar a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos;   V – manter 

atualizados e apresentar à SEDUR quando da 

renovação desta licença: a) Programa de Educação 

Ambiental, com cronograma de execução, destinado 

aos funcionários, elaborado conforme os requisitos 

estabelecidos na Lei Estadual n° 12.056 de 2011, da 

Política Estadual de Educação Ambiental, que 

fundamentou a implementação do Programa Estadual 

Educação Ambiental; b) relatório de execução do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) e do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

dos Serviços de Saúde (PGRSS), acompanhados dos 

documentos comprobatórios de destinação final dos 

resíduos em empresas licenciadas e elaborados 

conforme os requisitos estabelecidos na legislação 

aplicável; VI – fiscalizar o cumprimentos do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

(PGRSS), dos resíduos ambulatoriais gerados na 

farmácia que se encontra na unidade; VII – elaborar e 

apresentar: a) Plano de Emergência Ambiental (PEA), 

contemplando a identificação de cenários 

emergenciais (situação crítica, acontecimento 

perigoso ou incidente) capazes de desencadear 

processos emergenciais e a proposição de 

ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 

incidentes; b)  Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), conforme os requisitos da NR 9, 

com o objetivo de estabelecer medidas que visem a 

eliminação, redução ou controle de riscos em prol da 

preservação da integridade física e mental do 

trabalhador; c) Programa de Controle Médico de 
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Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os 

requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos 

seus trabalhadores, devendo está articulado com o 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

executado; VIII - manter em perfeito estado de 

conservação os dispositivos de sinalização 

horizontal e vertical das vias internas da empresa, 

áreas de armazenamento, produção, conforme 

padrão legalmente estabelecido, mantendo os 

dispositivos de sinalização em perfeito estado de 

conservação; IX - fomentar periodicamente junto aos 

funcionários, a realização de programas de 

educação ambiental e de treinamento de segurança, 

quanto a aplicação dos programas e planos da 

empresa, e apresentar à SEDUR quando do 

requerimento de renovação desta licença a 

documentação comprobatória, acompanhada dos 

resultados obtidos; X - cumprir os requisitos 

estabelecidos nas normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 

em condições adequadas de funcionamento o 

sistema de proteção contra incêndio, da NR – 23, e 

manter atualizado; b) promover a utilização 

adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 

máquinas e equipamentos, da NR – 11; d) manter o 

controle do nível de ruídos, observando a NR-15; XI - 

anexar nos materiais e substâncias empregados, 

manipulados ou transportados no local de trabalho, 

quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com 

sua composição, recomendações de socorro 

imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 

disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 

manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 

recente para conhecimento pelos funcionários; XII - 

acondicionar os resíduos sólidos destinados à 

armazenagem provisória em área reservada (coleta 

s e l e t i v a ) ,  d o t a d a  d e  c o b e r t u r a  e  p i s o  

impermeabilizado, devidamente sinalizada de 

acordo com a classe do resíduo, atendendo os 

critérios de armazenamento das normas técnicas da 

ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, 

destinando os resíduos Classe I para tratamento e 

disposição final em empresas licenciadas pelo órgão 

ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a 

Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos 

(DTRP); XIII - é vedado quaisquer interligações com 

outras instalações prediais do sistema de 

esgotamento de águas pluviais, a instalação predial 

de águas pluviais se destina exclusivamente ao 

recolhimento e condução das águas pluviais, 

conforme ABNT NBR 10844:1989; XIV - respeitar as 

áreas protegidas existentes, conforme definidas em 

legislação específica, mantendo as distâncias 

mínimas legais em relação a qualquer ocupação 

nestas áreas; XV - atender rigorosamente as 

condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 

encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 

relatório de cumprimento das condicionantes, junto 

aos documentos comprobatórios; XVI - em caso de 

impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 

implantação e/ou operação da atividade, a empresa 

estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 

após o encerramento de suas atividades; XVII - 

comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 

qualquer acidente ou ação resultante das atividades 

desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 

meio ambiente, na área de influência do 

empreendimento, adotando as medidas corretivas 

cabíveis; XVIII - requerer previamente à SEDUR, a 

competente licença para alteração que venha a 

ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 

Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 

ambiental de competência da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 

interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 

outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
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municipal, quando couber, para que a mesma alcance 

seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 

dos documentos relativos ao cumprimento das 

condicionantes acima citados, sejam mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 

órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 

SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 

multa e revogação da licença ambiental descumprir 

prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 

Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE ABRIL DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

NOTIFICAÇÃO

www.camacari.ba.gov.br

Ficam notificadas as pessoas físicas e jurídicas que 
exercem a atividade de exploração de engenho de 
publicidade, tipo “OUTDOOR” no Município de Camaçari 
e que possuam equipamentos instalados em área 
pública, privada ou aqueles situados em faixa de domínio 
público, para comparecerem nesta SEDUR, no setor de 
TRIGEM – GELAP, até o dia 15.05.2021 às 12:00, 
realizando o agendamento prévio através do site 

, na aba AGENDAMENTO 
SEDUR, com o assunto – Licenciamento Urbanístico – 
Atividades, Publicidade e Eventos – Abertura de 
Processo. O não comparecimento até o prazo acima 
estipulado acarretará na aplicação das penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 1563/2018 (Lei de 
Publicidade) e no Art. 34 da Lei Municipal nº 1120/2010 
(Código de Polícia Administrativa).

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 02/2021
DE 27 DE ABRIL DE 2021

Prorroga os prazos para prestação de 
contas e execução das contrapartidas 
p e l o s  o s  e s p a ç o s  c u l t u r a i s  
contemplados pelo inciso II, do art. 2º da 
Lei 14017/2020 - Lei Aldir Blanc.

O Comitê Municipal de Implementação das Ações 
Emergenciais destinadas ao setor cultural, instituído 
pelo Decreto Municipal Nº 7406/2020 DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2020, publicado no DOM nº 1519, 
composto pelos membros da Comissão de Análise 
do Órgão Executor da Política Cultural do Município - 
CAS, criada pela Lei Municipal nº 1.116, de 14 de 
dezembro de 2010, e instituída pela Portaria nº 03, de 08 
de abril de 2021, no uso de suas atribuições e

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar, até 31 de maio de 2021, o prazo para 
prestação de contas dos recursos recebidos pelos 
espaços culturais, decorrentes do inciso II, do art. 2º da 
Lei Aldir Blanc.

Art. 2º - Prorrogar, até 31 de dezembro de 2021, o prazo 
para entrega da contrapartida que os beneficiados pela 
lei tiveram que apresentar para ter acesso aos recursos.

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

 
Matheus Sêna Santos de Jesus

Matrícula 831330
Presidente da CAS 

CONSIDERANDO a publicação DECRETO Nº 10.683, 
DE 20 DE ABRIL DE 2021,  que altera o Decreto nº 10.464, 
de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020.
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PUBLICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - 
CREDENCIAMENTO N.º 0001/2021 - 

COMPEL
 
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados que o requerimento do 
I N S T I T U T O  E N V O L V E R ,  P r o c e s s o  n º  

, Credenciamento n.º 0001/2021, 
cujo objeto é 

 por não apresentar 
Autorização de funcionamento expedida pelo Conselho 
Municipal da Educação, portanto não atendeu às 
exigências do Edital. Camaçari - BA, 28 de abril de 2021. 
Ana Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da 
Compel.

HOMOLOGAÇÃO LEILÃO Nº 0001/2021 -  
COMPEL

HOMOLOGAÇÃO - O Prefeito do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
LEILÃO Nº 0001/2021 -  COMPEL que tem como objeto 
a Alienação de veículo e sucata, constituída de 
veículos que serão destinados exclusivamente a 
venda de peças usadas.

00054.11.07.682.2021
Credenciamento de entidades e instituições 

educacionais privadas que sejam comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração Municipal 
contrato para o atendimento às crianças de zero a cinco 
anos e onze meses, para Serviço de Educação Infantil - 
Creche e Pré-Escola - primeira etapa da Educação 
Básica, a partir do ano de 2021, de forma complementar à 
Rede Municipal de Ensino do Município, atendidas as 
condições mínimas de participação estabelecidas neste 
instrumento, foi INDEFERIDO

 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/04/2021. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
a t r i b u i ç õ e s ,  h o m o l o g a  o  P R E G Ã O  -  N . º  
019/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de material de uso em 
atendimento ortopédico (ataduras, algodão ortopédico, 
malha tubular). LOTE 01: FRACASSADO; LOTE 02: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ULTRA MEDICAL 
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e 
trinta reais); LOTE 03: PROMINENTE FORNECEDOR: 
ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais); 
L O T E  0 4 :  P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  
QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta 
reais); LOTE 05: PROMINENTE FORNECEDOR: 
ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 9.240,00 
(nove mil duzentos e quarenta reais); LOTE 06: 
PROMINENTE FORNECEDOR: J L MULTIPLOS 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES; 
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);  
LOTE 07: PROMINENTE FORNECEDOR: J L 
MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES; VALOR GLOBAL: R$ 22.440,00 (vinte 
e dois mil quatrocentos e quarenta reais); LOTE 08: 
PROMINENTE FORNECEDOR: J L MULTIPLOS 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES; 
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); LOTE 
09: PROMINENTE FORNECEDOR: S. V. BRAGA 
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IMPORTADORA; VALOR GLOBAL: R$ 5.020,00 (cinco 
mil e vinte reais);  e LOTE 10: PROMINENTE 
FORNECEDOR: QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; VALOR GLOBAL: 
R$ 5.445,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e 
cinco reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/04/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0188/2021 – 
PREGÃO Nº 019/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
de uso em atendimento ortopédico (ataduras, algodão 
ortopédico, malha tubular). LOTE 02 (ATADURA 
GESSADA, 10 CM X 3,0 M, NA COR BRANCA) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 1,51 (um real e cinquenta e um 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 4.530,00 (quatro mil 
quinhentos e trinta reais); LOTE 03 (ATADURA 
GESSADA, 15 CM X 3,0 M, NA COR BRANCA) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos 
centavo); VALOR GLOBAL: R$ 13.560,00 (treze mil 
quinhentos e sessenta reais) e LOTE 05 (ALGODÃO 
ORTOPÉDICO 06 CM, EM MANTA UNIFORME) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 3,08 (três reais e oito centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta 
reais). PROMITENTE FORNECEDOR: ULTRA 
M E D I C A L  C O M E R C I O  D E  M A T E R I A I S  
HOSPITALARES EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0189/2021 – 
PREGÃO Nº 019/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
de uso em atendimento ortopédico (ataduras, algodão 
ortopédico, malha tubular). LOTE 04 (ATADURA 
GESSADA, 20 CM X 4,0 M, NA COR BRANCA) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 24.960,00 (vinte e 
quatro mil novecentos e sessenta reais) e LOTE 10 
(MALHA TUBULAR 10CM, CONFECCIONADA EM 
TECIDO 100% ALGODÃO CRU) VALOR UNITÁRIO: R$ 
10,89 (dez reais e oitenta e nove centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 5.445,00 (cinco mil quatrocentos e 
q u a r e n t a  e  c i n c o  r e a i s ) .  P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR: QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0190/2021 – 
PREGÃO Nº 019/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
de uso em atendimento ortopédico (ataduras, algodão 
ortopédico, malha tubular). LOTE 06 (ALGODÃO 
ORTOPÉDICO 10CM, EM MANTA UNIFORME) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 5,00 (cinco reais); VALOR GLOBAL: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais); LOTE 07 (ALGODÃO 
ORTOPÉDICO 15CM, EM MANTA UNIFORME) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito 

centavos); VALOR GLOBAL: R$ 22.440,00 (vinte e dois 
mil quatrocentos e quarenta reais) e LOTE 08 
(ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM, EM MANTA 
UNIFORME) VALOR UNITÁRIO: R$ 10,00 (dez reais); 
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: J L MULTIPLOS 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES. 
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0191/2021 – 
PREGÃO Nº 019/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
de uso em atendimento ortopédico (ataduras, algodão 
ortopédico, malha tubular). LOTE 09 (DISPOSITIVO 
PARA ACESSO PERIFÉRICO (TIPO GELCO) CALIBRE 
22) VALOR UNITÁRIO: R$ 5,02 (cinco reais e dois 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 5.020,00 (cinco mil e 
vinte reais). PROMITENTE FORNECEDOR: S. V. 
BRAGA IMPORTADORA. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

egistro de 
preço para 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0043/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o r

contratação de empresa especializada no 
fornecimento e prestação de serviço de manutenção de 
rede de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido e 
vácuo) com central de distribuição e armazenamento, 
aquisição de sistema de vácuo clínico, incluindo todo 
material necessário para a execução do serviço para 
atender a demanda das Unidades de Saúde do município 
de Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0201/2021 – 
PREGÃO Nº 0043/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: R contratação de 
empresa especializada no fornecimento e prestação de 
serviço de manutenção de rede de gases medicinais 
(oxigênio, ar comprimido e vácuo) com central de 
distribuição e armazenamento, aquisição de sistema de 
vácuo clínico, incluindo todo material necessário para a 
execução do serviço para atender a demanda das 
Unidades de Saúde do município de Camaçari.  
PROMITENTE FORNECEDOR: OXILAN COMERCIO E 
SERVICOS DE GASES MEDICINAIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 26/04/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

egistro de preço para 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0218/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de material permanente (estante em aço 6 
prateleiras, armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 
armário em aço para pasta suspensa com 4 gavetas), 
para futuras contratações de acordo com a conveniência 
e necessidade da administração municipal. LOTE 02: 
PROMITENTE FORNECEDOR: INDÚSTRIA E 
COMERCIO MOVEIS KUTZ EIRELI; VALOR GLOBAL: 
R$ 1.039.013,98 (um milhão trinta e nove mil treze 
reais noventa e oito centavos); LOTE 03: 
PROMITENTE FORNECEDOR: K V BEZERRA ME; 
VALOR GLOBAL: R$ 491.350,98 (quatrocentos e 

A Secretaria da 
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noventa e um mil trezentos e cinquenta reais noventa 
e oito centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
22/04/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

LOTE 01 - FRACASSADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0192/2021 – 
PREGÃO Nº 0218/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
permanente (estante em aço 6 prateleiras, armário em 
aço 2 portas com 4 prateleiras, armário em aço para 
pasta suspensa com 4 gavetas), para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. PROMITENTE 
FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMERCIO MOVEIS 
KUTZ EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 1.039.013,98 (um 
milhão trinta e nove mil treze reais noventa e oito 
centavos), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – Administração – 
SECAD.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0193/2021 – 
PREGÃO Nº 0218/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
permanente (estante em aço 6 prateleiras, armário em 
aço 2 portas com 4 prateleiras, armário em aço para 
pasta suspensa com 4 gavetas), para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. PROMITENTE 
FORNECEDOR: K V BEZERRA ME; VALOR GLOBAL: 
R$491.350,98 (quatrocentos e noventa e um mil 
trezentos e cinquenta reais noventa e oito centavos), 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 22/04/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – Administração – SECAD.

Secretário da 

Secretário da 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
a t r i b u i ç õ e s ,  h o m o l o g a  o  P R E G Ã O  -  N . º  
022/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
Aquisição de mobiliário hospitalar e aparelhos para 
fisioterapia cadastrados na proposta de aquisição n° 
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II). LOTE 
01: FRACASSADO; LOTE 02: PROMINENTE 
FORNECEDOR: MICRO SERVICE ELETRONICOS 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 999,00 (novecentos e 
noventa e nove reais); LOTE 03: PROMINENTE 
F O R N E C E D O R :  K . C . R . S .  C O M E R C I O  D E  
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP; VALOR GLOBAL: R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais); LOTE 04: 
PROMINENTE FORNECEDOR: MICRO SERVICE 
ELETRONICOS EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 14.496,77 
(quatorze mil quatrocentos e noventa e seis reais e 
setenta e sete centavos); LOTE 05: FRACASSADO; 
LOTE 06: PROMINENTE FORNECEDOR: A A Z SAUDE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 1.894,00 (mil oitocentos e 
noventa e quatro reais) e LOTE 07: FRACASSADO. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/04/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. 

CONTRATO N.º 0059/2021. MICRO SERVICE 
ELETRONICOS EIRELI, PREGÃO N.º 022/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Aquisição de 
mobiliário hospitalar e aparelhos para fisioterapia 
cadast rados na proposta  de aqu is ição n°  
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II), com o 
valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove 
reais) referente ao LOTE 2, R$ 14.496,77 (catorze mil 
quatrocentos e noventa e noventa e seis reais e 
setenta e sete centavos) referente ao LOTE 4, 
perfazendo o VALOR GLOBAL de R$ 15.495,77 (quinze 
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e 
s e t e  c e n t a v o s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 4022; Elemento de Despesa: 
44.90.52.00; Fonte: 0114.000. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

CONTRATO N.º 0060/2021. K.C.R.S. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, PREGÃO N.º 022/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Aquisição de 
mobiliário hospitalar e aparelhos para fisioterapia 
cadast rados na proposta  de aqu is ição n°  
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II), com o 
VALOR GLOBAL de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 
referente ao LOTE 3. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4022; Elemento de Despesa: 
44.90.52.00; Fonte: 0114.000. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

CONTRATO N.º 0061/2021. A A Z SAUDE PRODUTOS 
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MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, PREGÃO N.º 
022/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de mobiliário hospitalar e aparelhos para 
fisioterapia cadastrados na proposta de aquisição n° 
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II), com o 
VALOR GLOBAL de R$ 1.894,00 (mil oitocentos e 
noventa e quatro reais) referente ao LOTE 6. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4022; Elemento de 
Despesa: 44.90.52.00; Fonte: 0114.000. DATA DA 
ASSINATURA: 20/04/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 064/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI. CONTRATADA: MULTIFARMA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por alterar os valores unitários 
dos lotes 02 (código material 6500600061) e 03(código 
material 6500600002), previsto NA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N. 064/2021, firmada e 11 de fevereiro de 
2021, conforme objeto retro citado. .DA ALTERAÇÃO 
DOS VALORES: Em razão da alteração referida na 
cláusula anterior, ficam alterados os valores unitários dos 
lotes 02 (código material 6500600061) e 03 (código 
material 6500600002), sendo que os valores que eram 
respectivamente, de R$ 0,12 (doze centavos) e R$ 0,26 
(vinte e seis centavos), passarão para respectivamente, 
R$ 0,1573 e de R$ 0,3512. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 29 de 
março de 2021.ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
M U N I C Í P I O .  M U LT I FA R M A C O M É R C I O  E  
REPRESENTAÇÕES LTDA. CONTRATADA. 

TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE ITEM EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0438/2020. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: AHOP COMÉRCIO ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO LTDA. 
OBJETO: Este termo ativo tem por finalidade realinhar os 
preços praticados no lote 04 – “Fralda Descartável 
Geriátrica (...) Tamanho médio “, da ata de registro de 
preços n° 0438/2020. DO REEQUILÍBRIO: Tendo em 
vista a necessidade da manutenção do equilíbrio 
econômico – financeiro do item supracitado constante na 
ata de registro de preço n° 0438/2020, o valor registrado 
de R$ 0,96 (noventa e seis centavos) para o lote 04 
passará a ser de R$ 1,70 (hum real e setenta centavos). 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições 
da ata não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 09 de abril de 
2021.ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICÍPIO. AHOP 
COMÉRCIO ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO LTDA. CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0423/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: HOSPITAL SANTA 
HELENA  LTDA. OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a cláusula quinta do Contrato n° 
0423/2020 (DA VIGÊNCIA)  cujo objeto é o supracitado 
firmado originalmente em 06 de agosto de 2020, com  
vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura  e, 
portanto, encontrando – se  vigente até o dia 06 de 
fevereiro de 2021. DA VIGÊNCIA: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado, a partir do dia 06 de 
fevereiro de 2021, por mais 06 (seis) meses, de modo 
que, a partir de 6 de fevereiro de 2021, passará a viger até 
06 de agosto de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições  negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, que terá 
valor total, correspondente aos seis meses abrangidos 
por este termo, igual a R$ 7.290.000,00 ( sete milhões e 
duzentos e noventa mil reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamentos das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
das ações 2008,4018,4019 e 4023; Elemento 33903900 
e fontes 6102000 e 0114000.  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, 06 de fevereiro de 2021.ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. HOSPITAL SANTA 
HELENA LTDA. CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0242/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D A :  K O F R E  
R E P R E S E N T A Ç Ã O  E  C O M É R C I O  D E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula quinta 
do contrato n° 0242/2019, firmado originalmente firmado 
em 16 de maio de 2019, conforme objeto retro citado.DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 16 de maio de 2021, passará a viger até 16 de 
maio de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato n° 
0242/2020, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e 
oitenta e oito mil 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. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da ação:2013; Natureza da Despesa: 33903900; e fonte: 
0100000. 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, 15 de abril de 2021. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. KOFRE 
R E P R E S E N T A Ç Ã O  E  C O M É R C I O  D E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CONTRATADA. 
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