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DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2019

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal 
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 374/2019,

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) MARCIO RANGEL 

FRANCA DE ALMEIDA, matricula nº 63272, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de FISCAL DE 

SERV. PUBLICOS, lotado (a) na Secretaria de Serviços 
Publicos - SESP, de 30 (trinta) horas semanais para 40 
(quarenta) horas semanais, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, 31 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                

                                                              
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA Nº119 /2019
DE 19 DE AGOSTO DE 2019

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

O SECRETARIO 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 
supra citadas, aos servidores infra declinados, 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 

DECRETO

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE AGOSTO 
DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
         Secretário da Administração

PORTARIA Nº121/2019
DE 21 DE AGOSTO DE 2019

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

O SECRETARIO 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 
supra citadas, aos servidores infra declinados, 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  21 DE AGOSTO 
DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
         Secretário da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n° 82, de 04 de abril de 2019, 
expedida pelo Secretário da Administração, publicada no 
DOM n° 1145, de 09 de abril de 2019, p.02.

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora ANA 
CLARA FARIAS BRITO, Professora IV, matrícula n° 
9112, lotado na Secretaria de Educação- SEDUC, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 00641.21.01.570.2018, a 
que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, 
localizada na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro 
Administrativo de Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio 
Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, o mesmo notificado de que, convocado 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos 
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari, 25 de julho de 2019.

___________________________
Adione Lima da Silva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 61333

PORTARIA N.º 106 / 2019
 15 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
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913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pelas Resoluções CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015 e CEPRAM Nº 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 nº 00126.22.09.151.2017, de 
21 de janeiro de 2019,

RESOLVE:

Art.  1.º  – Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(hum)  ano ,  à  CAPITAL BRASILE IRO DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito 
no CNPJ sob Nº 13.718.634/0001-26, com sede na 

, 
Centro Comercial Santa Catarina, Centro, São Caetano 
do Sul – SP, 

, que será localizado na 
Distrito Sede, 

Camaçari – BA, na Área Residencial – AR 1 (PUE), 
conforme Lei nº 866/208, Lei Municipal nº 1.260/2012 e 
Lei Municipal nº 1.312/13. Esta autorização está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I – realizar a atividade de 
supressão da vegetação com equipe técnica capacitada 
e obedecendo medidas de segurança, portando cópia da 
Autorização de Supressão da Vegetação e da Licença 
Ambiental Simplificada; II – a supressão de vegetação 
somente poderá ser executada nas áreas inseridas 
dentro dos limites da poligonal dos vértices indicados na 
projeção UTM SIRGAS 2000: 574814/8589248; 
574821/8589277; 574881/8589466; 574914/8589466; 
574964/8589570; 575465/8589600; 575459/8589713; 
575562/8589678; 575637/8589623; 575708/8589443; 
575716/8589111; 575649/8589111; 575591/8589111; 
575495/8589119; 575451/8589132; 575384/8589142; 
575269/8589185; 575254/8589196; 575240/8589209; 
574944/8589209; 574929/8589211; 574853/8589237; III 
– exclui-se desta autorização a vegetação localizada nas 
áreas verdes do empreendimento estabelecidas pela 
Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto N° 
091/2017 de 26.12.2017, bem como nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP definidas pela Lei 
Complementar N° 913/2008; 

V – realizar o resgate da flora 
nativa conforme especificação: a) plântulas; b) indivíduos 
com cerca de 50cm de altura; VI – produzir e manter 500 
mudas, com as plântulas resgatadas, e utilizá-las no 
paisagismo e área verde do empreendimento; VII -  todos 
os indivíduos da espécie Syagrus coronata que ocorram 
na poligonal da supressão de vegetação do 
empreendimento deverão ser quantificados e 
transplantados, conforme Lei nº 13.908/2018, após a 
execução do transplantio enviar à CLA/SEDUR relatório 
informando a localização georreferenciada dos 
indivíduos transplantados; VIII – proceder cubagem 
rigorosa do material lenhoso suprimido e informar o 
volume real à CLA/SEDUR; IX – 

Rua 
Santa Catarina, nº 26/40, sala 204, box 01, 2º andar

para continuação da implantação do 
empreendimento de Serviço/Comércio, do tipo 
Urbanização Integrada, destinada a Centro Logístico, 
numa área total de 143.357,68m²
Fazenda Parafuso – CASR1, Parafuso, 

IV – proceder o manejo e o 
resgate da fauna, conforme orientação do órgão 
ambiental competente; 

acomodar, conforme 
descrito no Inventário Florestal do processo acima 

identificado, lenha e tora (que não forem utilizados na 
fase de construção do empreendimento) nos limites do 
imóvel, e aguardar orientação da CLA/SEDUR sobre o 
destino a ser dado a este material; 

elaborar, apresentar à CLA e implementar Plano de 
Prevenção e Combate a incêndios florestais;  – 

X – acomodar o 
subproduto da supressão e a serrapilheira, em área 
adequada para processamento em composto vegetal 
orgânico e poster iormente ser ut i l izado no 
enriquecimento do solo da área verde e na execução do 
projeto de paisagismo; XI – apresentar, em até 90 
(noventa) dias para análise da CLA/SEDUR, Plano de 
Recuperação da Vegetação das áreas protegidas que 
foram atingidas pelo incêndio; XII – implementar o Plano 
de Recuperação da APP do Rio Capivarinha, aprovado 
pela CLA/SEDUR, e apresentar à CLA/SEDUR, relatório 
de plantio e a cada cinco meses relatório de 
acompanhamento, durante 15 (quinze) meses; XIII – 

XIV
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP de 
Projeto N° 091/2017 de 26.12.2017 e na Licença 
Ambiental Simplificada, emitidas por esta SEDUR; XV– 
atender as condicionantes estabelecidas na Anuência 
para Supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata 
Atlântica emitida pelo INEMA por meio do ofício DIREG 
LC Nº 03640/2017, a qualquer tempo que se dê a 
execução da supressão da vegetação; XVI – dar ciência 
do início dos trabalhos de supressão de vegetação à 
CLA/SEDUR; XVII – 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; XVIII – após o término das 
atividades de supressão, deverá ser encaminhado à 
CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo 
registros fotográficos da vegetação efetivamente 
suprimida e a comprovação da utilização do material 
vegetal, da destinação do material lenhoso, do 
afugentamento da fauna e do resgate da flora.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso foi estimado 
em 210m³.

Art. 3º – Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 4° - É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da mesma se descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5° - Esta Autorização, bem como cópias dos 
documentos re la t ivos ao cumpr imento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

Art. 6° - Esta Autorização está vinculada a Portaria Nº 
025/2018, de 08 de fevereiro de 2018.
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Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO  DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

CONTRATO N.º 0346/2019

Contrato de prestação de serviço que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  e  a  e m p r e s a  R E D  A N G U S  
CHURRASCARIA EIRELI ME.

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 RED ANGUS CHURRASCARIA 
EIRELI ME, com sede à Avenida Elmo Serejo Farias, 
s/n, CIA I, Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000, 
telefone (71) 3045-1857, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
15.219.831/0001-26, representada neste ato pela Sr. 
GIRLAN CORDEIRO ANDRADE, brasileiro, casado, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 
0 3 2 . 2 1 9 . 9 3 5 - 2 8 ,  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 00436.11.07.611.2018, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico n.º 0159/2018 para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.º 0221/2018 e o 
descrito no Edital e seus Anexos 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 cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$1.970.467,69 (um 
milhão, novecentos e setenta mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto, conforme cópia da 
proposta da CONTRATADA anexa ao contrato.

§1º REAJUSTAMENTO

I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços 
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na 
forma da Lei.

§2º REVISÃO

I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma da 
lei, devidamente comprovada e justificada a 
necessidade.

II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
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ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO

 

UF QTDE
VLR. 
UNITÁRIO

VALOR 
GLOBAL

1

DIETA NORMAL LANCHE DA MANHÃ: 
DIARIAMENTE: SUCO OU

 

LACTICÍNIOS 
TRÊS A QUATRO VEZES POR SEMANA; 
SUCO DE FRUTA 300ML;

 

DUAS A TRÊS 
VEZES POR SEMANA; IOGURTE COM NO 
MÍNIMO 120ML OU MINGAU OU 
MUNGUNZÁ OU ARROZ DOCE OU CAFÉ 
COM LEITE 250ML. DIARIAMENTE: 
ACOMPANHAMENTO

 

UMA VEZ POR 
SEMANA: PÃO (50GR) COM MANTEIGA; 
UMA A DUAS VEZES POR

 

SEMANA: 
SANDUÍCHE DE QUEIJO; UMA A DUAS 
VEZES POR SEMANA: LELÊ OU CANJICA 
DE CORTE 150GR OU ARROZ DOCE DE 
COPO OU MUNGUNZÁ (250ML) OU BOLO 
APROXIMADAMENTE 100GR; DUAS 
VEZES POR SEMANA: TUBÉRCULO 
(BATATA DOCE OU AIPIM OU INHAME) OU 
BANANA DA TERRA 200GR. 
DIARIAMENTE: FRUTA, UMA UNIDADE 
MÉDIA OU PORÇÃO COM 
APROXIMADAMENTE 150GR, OU SALADA 
DE FRUTA COPO COM 200GR.

UN 53.456 6,25 334.100,00



3

DIETA NORMAL LANCHE DA TARDE: 
DIARIAMENTE: SUCO OU LACTÍCINIOS 
TRÊS A QUATRO VEZES POR SEMANA; 
SUCO DE FRUTA 300ML: DUAS A TRÊS 
VEZES POR SEMANA; IOGURTE COM NO 
MÍNIMO 120ML OU MINGAU OU 
MUNGUNZÁ OU ARROZ DOCE OU CAFÉ 
COM LEITE 250ML. PÃO (50GR) COM 
MANTEIGA: UMA A DUAS

 

VEZES POR 
SEMANA; LELÊ OU CANJICA DE CORTE 
150GR OU ARROZ DOCE DE COPO OU 
MUNGUNZÁ (250ML) OU BOLO 
APROXIMADAMENTE (100GR): DUAS 
VEZES POR SEMANA: TUBÉRCULO 
(BATATA DOCE OU

 

AIPIM OU INHAME) OU 
BANANA DA TERRA 200GR. 
DIARIAMENTE: FRUTA OU SALADA DE 
FRUTA, UMA UNIDADE MÉDIA OU 
PORÇÃO COM APROXIMADAMENTE 
150GR.

Un

 

58.195

 

6,25

 

363.718,75

4

DIETA NORMAL JANTAR: DIARIAMENTE: 
SALADA COZIDA 150GR. DIARIAMENTE: 
GUARNIÇÃO FAROFAS, PURÊS, SUFLÊS, 
PIRÃO, POLENTAS, GRATINADOS, 
PREPARAÇÕES DE FORNO. 
DIARIAMENTE: PROTEÍNA DUAS OPÇÕES 
DE CARNE POR DIA (BOI OU PORCO OU 
FRANGO OU PEIXE), COZIDA, ASSADA 
OU GRELHADA COM UM MÍNIMO DE 
180GR. DIARIAMENTE: 
ACOMPANHAMENTO TRÊS A QUATRO 
VEZES NA SEMANA: ARROZ, NO MÍNIMO 
150GR, DUAS A TRÊS VEZES POR 
SEMANA; MACARRÃO, NO

 

MÍNIMO 200GR 
E DIARIAMENTE: FEIJÃO OU TUTU DE 
FEIJÃO OU FEIJÃO TROPEIRO COM 
APROXIMADAMENTE 150GR. 
DIARIAMENTE: SUCO DA FRUTA OU DE 
POLPA, 200ML. DIARIAMENTE: FRUTA: 
DUAS A TRÊS VEZES POR SEMANA, UMA 
UNIDADE MÉDIA; OU SALADA DE FRUTA, 
UMA PORÇÃO OU MINGAU.

Un

 

59.065

 

10,84

 

640.264,60

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 
Secretar ia da Fazenda de Camaçar i ,  em 
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 sua publicação na Imprensa 
Oficial.

§ 1º 

(ELETRÔNICO) - 
COMPEL

§ 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.

§ 3º A

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0159/2018 - 

, mediante emissão da Ordem de Serviços ou 
documento equivalente.

s entregas deverão ser realizadas de acordo com 
o instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será 
realizada pela DEMAC - Departamento de Média e Alta 
Complexidade da Secretaria da Saúde, para 
verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais 
que terá poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
27 de Agosto de 2019 - Ano XVII

Nº 1238 - Pagina. 05 de 12

  

 

2

DIETA NORMAL ALMOÇO:

 

DIARIAMENTE: 
SALADA COZIDA 150GR. DIARIAMENTE: 
GUARNIÇÃO FAROFAS, PURÊS, SUFLÊS, 
PIRÃO, POLENTAS, GRATINADOS, 
PREPARAÇÕES DE FORNO. 
DIARIAMENTE: PROTEÍNA DUAS OPÇÕES 
DE CARNE POR DIA (BOI OU PORCO OU 
FRANGO OU PEIXE), COZIDA, ASSADA 
OU GRELHADA COM UM MÍNIMO DE 
180GR. DIARIAMENTE: 
ACOMPANHAMENTO TRÊS A QUATRO 
VEZES NA SEMANA: MACARRÃO, NO 
MÍNIMO 200GR. DIARIAMENTE: FEIJÃO 
OU TUTU DE FEIJÃO OU FEIJÃO 
TROPEIRO COM APROXIMANDAMENTE 
150GR. DIARIAMENTE: SUCO DA FRUTA 
OU DE POLPA, 200ML. DIARIAMENTE: 
SOBREMESA TRÊS A QUATRO VEZES 
POR SEMANA: SALADA DE FRUTA COM 
APROXIMADAMENTE 200GR OU FRUTAS 
DA ÉPOCA, UMA UNIDADE MÉDIA OU 
UMA FATIA COM 150GR NO MÍNIMO; 
DUAS A TRÊS VEZES POR SEMANA: 
PREPARAÇÕES – PUDINS, FLANS, 
GELATINAS, MOUSSE. 
APROXIMADAMENTE 100GR. DOCINHO, 
COMPOTAS, DOCES EM CALDAS OU 
CREMOSOS, APROXIMADAMENTE 50MG.

UN 56.818 11,13 632.384,34



da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

a. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a. efetuar o pagamento ajustado; e

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

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

1. Designar de sua estrutura administrativa um 
preposto permanentemente responsável pela perfeita 
execução dos serviços, inclusive para atendimento de 
emergência;
2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo 
com as especificações técnicas constantes do 
instrumento convocatório e do presente contrato, nos 
locais, dias, turnos e horários determinados;
3. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a 
supervisão, direção e recursos humanos para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto 
deste contrato;
4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços 
contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos 
designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe 
forem solicitadas, providenciando sua imediata 
correção, sem ônus para o contrato;
5. Promover por sua conta e risco o transporte dos 
equipamentos, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato;
6. Manter atualizados os seus dados cadastrais, com a 
apresentação de documentos comprobatórios de 
mudança de endereços, telefones, composição 
societária, endereço dos sócios, contratos sociais e 
alterações;
7 .Comunicar  ao CONTRATANTE qualquer  
anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços;
8. Atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos serviços executados, providenciando 
sua imediata correção, sem ônus para o 
CONTRATANTE;
9. Respeitar e fazer com que seus empregados 
respeitem as normas de segurança do trabalho, 
disciplina e demais regulamentos vigentes no 
CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de 
cortesia no local onde serão executados os serviços;
10. Reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e 
especificações, dentro do prazo que for determinado, 
os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos 

para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando 
as instalações na mais perfeita condição de 
funcionamento;
11. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de 
qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a 
todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção dos serviços contratados, exceto quando 
isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda 
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que 
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas após a sua ocorrência;
12. Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação 
de faturas e como condição de pagamento, os 
documentos necessários;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças 
e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços;
14. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as 
taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente contrato;
15. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo 
instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato;
16. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a 
legislação;
17. Observar a legislação federal, estadual e municipal 
relativa ao objeto do contrato;
18. Executar os serviços sem solução de continuidade 
durante todo o prazo da vigência do contrato;
19. Apresentar mensalmente os seguintes 
documentos:
o certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e à Dívida Ativa da União;
o certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual 
do domicilio ou sede da contratada;
o certidão negativa de débito junto à fazenda municipal 
do domicílio ou sede da contratada;
o certidão negativa de débitos relativos às 
contribuições previdenciárias e as de terceiros;
o certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
o certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
20. Solicitar à Receita Federal do Brasil a exclusão do 
Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, § 1º, II, da 
Lei Complementar nº 123/2006, na hipótese das 
empresas optantes que incorram na vedação do art. 17, 
XII da Lei Complementar nº 123/2006, apresentando 
cópia do pedido de exclusão com comprovante de 
recebimento, como condição para recebimento da 
primeira fatura da prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-
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fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação.

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l te rações  pos te r io res ,  sem p re ju ízo  da  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, 
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

a. até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor 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 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, 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 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 - DA ALTERAÇÃO
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A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a. Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93;

b. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido 
a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e

c. Judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A D É C I M A T E R C E I R A -  D A S  
RESPONSABILIDADES

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

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

Camaçari - Bahia, 24 de Julho de 2019.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

GIRLAN CORDEIRO ANDRADE
CONTRATADA

SEXTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
048/2016. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA LN 
CONSTRUTORA LTDA.   DO OBJETO:  Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA QUINTA (DOS PRAZOS) do  contrato 
n° 048/2016,  DO PRAZO:  O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 04 (quatro) 
meses, deste modo, a partir de 24 de Agosto de 
2019, passará a viger até 24 de dezembro de 2020.  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento;  DA 
ASSINATURA: Camaçari, 09 de Agosto de 2019. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0180/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA TODA 
ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA 
ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
0180/2019;  DO ACRÉSCIMO:  Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo de itens, na forma da 
planilha anexa, fica através do presente termo 
aditivo, acrescido o valor de R$ 73.000,00 (setenta e 
três mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco 
Por cento) do valor do contrato. Deste modo, o valor 
global do mesmo passará a ser na ordem de R$ 
365.000,00  (trezentos e sessenta e cinco mil reais) 
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 4001; 
Elemento 33.90.39 e Fonte 0100.000; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e dos posteriores 
Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 
de Agosto de 2019. JOSÉ GAMA NEVES. 
MUNICÍPIO.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADTIVO AO CONTRATO N. 0159/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMACARI. 
CONTRATADA: EMPRESA VIGSEG VIGILÂNICA 
E SEGURANÇA DE VALORES EIRELI. DO 
OBJETO: Este termo tem por finalidade Reti-
ratificar o Contrato nº. 0159/2017, instrumento que 
foi firmado pelas partes em 19 de junho de 2018, no 
tocante ao equívoco constatado na sua cláusula 
primeira e segunda. DA ALTERAÇÃO: Em razão do 
equívoco que se fez constar na Cláusula Primeira 
do aditivo ao Contrato nº. 0159/2017, onde se Lê: 
Este termo tem por finalidade acrescer em 12.29% 
(doze inteiros e vinte e nove centésimos) por cento o 
quantitativo contratual e assim, alterar a Cláusula 
Terceira (DO PREÇO) da avença nº. 159/2017, 
Leia-se: Este termo aditivo tem por finalidade 
acrescer em 20,79% (vinte inteiros e setenta e nove 
centésimos) por cento o quantitativo contratual e 
assim, alterar a Cláusula Terceira (DO PREÇO) da 
avença nº 159/2017. E, em razão do equívoco que 
se fez constar  na Cláusula Fica acrescida em 
12,29%  o objeto contratual presente na 
CLÁUSULA SEGUNDA  - DO ACRÉSCIMO  do 
contrato firmado entre o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa VIGSEG VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA DE VALORES EIRELI a ser 
aumentado em R$ 4.272.966,16 (quatro milhões, 
duzentos e setenta e dois mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e dezesseis centavos) 
passando a ter o valor total de R$ 39.029.255,96 
(trinta e nove milhões, vinte e nove mil, duzentos e 
cinqüenta  reais e noventa e seis centavos), Leia-
se: Fica acrescida em 20,79%, o objeto contratual 
presente na CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
ACRÉSCIMO  do contrato firmado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa VIGSEG 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES 
EIRELI a ser aumentado em R$ 7.244.958.06 (sete 
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, 
novecentos e cinqüenta e oito reais e seis centavos) 
passando a ter o valor de R$ 41.981.247,86 
(quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e um 
mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos); DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termos aditivos 
não modificadas por este Instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari, 10 de julho de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
N.º 004/2019 – COMPEL

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
a o s  i n t e r e s s a d o s ,  q u e  e s t á  a b e r t o  o  
CREDENCIAMENTO N.º 004/2019 – COMPEL, cujo 
objeto Credenciamento de pessoas jurídicas para a 
prestação de serviços de saúde no Município de 
Camaçari, com base nas necessidades complementares 
da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. O 
edital e seus anexos estão disponibilizados no Portal de 
Compras da Prefeitura de Camaçari (www.compras. 
camacari.ba.gov.br). A vigência do credenciamento será de 
90 (noventa) dias, contados a partir de 27/08/2019. Ana 
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Paula Souza Silva – Presidente da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL. Camaçari, 26 de 
agosto de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0171/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 13/09/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 16/09/2019, às 09h00min; Disputa: 
16/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Thatiana Campos 
Dacttes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Habitação do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
140/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
Aquisição de estruturas modulares tipo stand para uso 
em ações e plantões dos Programas Sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação de 
Camaçari. LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: PA 
COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME; 
VALOR GLOBAL: R$ 20.400,00 (vinte mil e 
quatrocentos reais); DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
21/08/2019. EDNALDO GOMES JÚNIOR BORGES.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0375/2019. PA COMERCIO E 
SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, PREGÃO N.º 
140/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de estruturas modulares tipo stand para uso 
em ações e plantões dos Programas Sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação de 
Camaçari, com valor global de R$ 20.400,00 (vinte mil e 
quatrocentos reais), para o Lote 01. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 44905200; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 21/08/2019. EDNALDO GOMES 
JÚNIOR BORGES.

RETIFICAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0294/2019 

                                         
A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL informa que na publicação da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 0294/2019 – 

PREGÃO Nº 0138/2019 (ELETRÔNICO)veiculada 
no Diário Oficial do Município de Camaçari nº 1230  
- Ano XVII do dia 15/08/2019:
 
Onde se lê:
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Leia-se

PORTARIA Nº. 220/2019
DE 21 DE AGOSTO DE 2019

Revoga as Portarias nº 056/2019 e 
064/2019 que modifica condições de 
tráfego na Av. Concêntrica, Av. Rio 
Camaçari, R. Júlio Leitão, R. São Bento 
e R. Escola Convênio e dá outras 
providências.

O  D I R E TO R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei 
nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 
de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 
1271, de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o 
disposto no Art. 24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em 
especial no artigo 95, §2º, da Lei nº 9.503/1997 que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a 
legislação de transporte vigente;

RESOLVE

Art. 1º. REVOGAR a Portaria nº 056, de 19 de 
março de 2019 e a Portaria nº 064, de 05 de abril de 
2019, com efeitos a partir de 04 de julho de 2019. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO 
DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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