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LEI N° 1594/2019
      DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

Institui no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Camaçari, o Dia 
Municipal da Consciência Humana,  e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º- Fica instituído no Município de Camaçari o Dia 
Municipal da Consciência Humana, a ser comemorado 
anualmente no dia 10 de setembro.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7141/2019 
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o Regime Especial de 
Fiscalização de que tratam os arts. 61, 
inciso V, e 227, parágrafo único, incisos I, II 
e III, da Lei n° 1.039, de 16/12/2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, com amparo na Lei Orgânica 
Municipal e nos arts. 61, inciso V e 227, da Lei 
Municipal n°1.039, de 16 de dezembro de 2009

DECRETA

Art. 1º. O Regime Especial de Fiscalização (REF) 
previsto nos arts. 61, inciso V, e 227 da Lei nº 1.039, de 
16 de dezembro de 2009, será aplicado aos sujeitos 
passivos da obrigação tributária na forma adiante 
descrita.

Art. 2º. Caberá à Coordenadoria de Fiscalização, de 
ofício ou a requerimento fundamentado por Auditor 
Fiscal, no exercício de suas atividades, implementar o 
Regime Especial de Fiscalização (REF), quando da 
ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I – embaraço à fiscalização;
II – retenção e não recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza– ISS;
III – não recolhimento reiterado do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
IV – indícios de crime contra a ordem tributária;
V – recusa no cumprimento de obrigações acessórias;
VI – indícios de que a pessoa jurídica seja constituída 
por interposta(s) pessoa(s) que não seja(m) o(s) 
verdadeiro(s) sócio(s) ou acionista(s), bem como de 
confusão patrimonial, gestão temerária ou abuso de 
poder na condução dos negócios empresariais.

Parágrafo único: Considera-se conduta reiterada, para 

fins do inciso III do caput deste artigo, aquela na qual, 

no interregno dos últimos 12 (doze) meses, contados 

do ato de implementação do REF, o sujeito passivo 

apura por mais de dois períodos o tributo devido e não 

faz o recolhimento correspondente.

Art. 3°. Quando proposto por Auditor Fiscal, o pedido 

de Regime Especial de Fiscalização (REF) sempre que 

possível deverá :
 
I –  identificar o sujeito passivo a ser submetido ao 
regime especial de fiscalização;
II – indicar uma ou mais hipóteses previstas no art. 2º;
III – descrever os fatos que justificam a aplicação do 
regime;
IV – juntar cópia das intimações efetuadas e, se houver, 
das justificativas apresentadas pelo sujeito passivo;
V – atestar a veracidade dos dados cadastrais do 
sujeito passivo;
VI – relatar indícios de ocorrência de crime contra a 
ordem tributária, de modo a permitir que a 
Procuradoria-Geral do Município promova as medidas 
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jurídicas cabíveis; 
VII – relatar suspeita de possível sonegação de tributos 
de competência dos demais Entes Federados.

Art. 4º. O ato que submeta o sujeito passivo da 
obrigação tributária ao Regime Especial de 
Fiscalização (REF) deverá conter, de modo resumido, 
a motivação, com a indicação de pelo menos uma das 
hipóteses previstas nos incisos do art. 2º, as medidas a 
serem adotadas, conforme previsão do art. 5º, e o 
prazo mínimo de sua duração.

§1º o prazo estabelecido para o REF poderá ser 
ampliado se persistirem as hipóteses que ensejaram a 
sua aplicação.

§2º A qualquer tempo a autoridade tributária poderá 
determinar medidas adicionais ou a suspensão 
daquelas que não sejam mais necessárias.

§3º A suspensão do regime se dará após ato 
fundamentado da autoridade administrativa 
fiscalizadora, que ateste e justifique não mais 
existir(em) a(s) hipótese(s) ensejadora(s) do REF para 
o sujeito de passivo submetido à fiscalização especial. 

Art. 5º. A aplicação do REF consiste na adoção das 
medidas enumeradas adiante,  isolada ou 
cumulativamente, em relação a um ou mais tributos 
administrados pela receita municipal:

I – manutenção de fiscalização ininterrupta no 
estabelecimento do sujeito passivo, inclusive com a 
presença física de auditor fiscal ou agente fazendário; 
II – exigência de apuração e recolhimento do ISS, nos 
termos do §2° do art.142, da Lei Municipal n°1.039, de 
16 de dezembro de 2009, independentemente dos 
prazos previstos no Calendário Fiscal vigente.
III – exigência de comprovação sistemática do 
cumprimento das obrigações tributárias principais e 
acessórias;

Art. 6º. O REF terá início com a emissão do ato 
administ rat ivo e a comunicação enviada,  
preferencialmente, ao domicílio tributário eletrônico 
(DTE) do sujeito passivo, nos termos do art. 234-A da 
Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009.

Art. 7º.  O regulamento entra em vigora na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE AGOSTO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DOS SANTOS
Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 4454/2019
 DE 20 DE AGOSTO  DE 2019 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo 
nº 003/2017 e,                                                                                                  

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

nos autos do Processo Administrativo nº 3833/2018,

RESOLVE

 
CONCEDER ao (a) servidor (a) CONCILENE DOS 
SANTOS SILVA matricula nº 9493, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Agente Comunitário 
de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde – SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2009 a 
31/08/2014, a partir de 02  de  Setembro de 2019, 
tornando o período de 13/09/2007 a 12/09/2012 portaria 
nº 167/2013 de 01 de Setembro de 2013, publicada no 
DOM nº 529 de 23 a 01/08/2013, como 01/09/2004 a 
31/08/2009, considerando a retroação da data de 
admissão para 01/09/2004.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

         
ELIAS NATAN MORAES DIAS

SECRETÁRIO DA SAÚDE

                            

EDITAL N° 001/2019 DE ELEIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 

IDOSA – BIÊNIO 2019/2020
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA, no uso de suas atribuições legaise com 
base na Lei Municipal n°726/20006 de 26 de março de 
2006, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa – CMPI, bem como, nos termos do seu Regimento 
Interno, que dispõe acerca do processo eleitoral para 
escolha dos representantes de Organizações da 
Sociedade Civil, diretamente ligadas à defesa e proteção 
dos direitos da pessoa idosa, legalmente instituída e em 
regular funcionamento, torna público, EDITAL PARA O 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA – CMPI 
DE CAMAÇARI-BA, para o biênio 2019/2021.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. - Este edital tem o objetivo de regulamentar o processo 
eleitoral de representantes das Organizações da 
Sociedade Civil de reconhecido trabalho em defesa e 
proteção dos direitos da pessoa idosa, no âmbito do 
município, a serem escolhidos pelo voto direto em 
Assembleia Geral Eleição para comporem o Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa – CMPI, com a vigência de 02 
(dois) anos e permitida á sua recondução por igual 
período.

1.1 – A função de conselheiro (a) não será remunerada e 
tem caráter de relevância pública. 
1.2 A presente eleição dos representantes da 
Organização de Sociedade Civil (OSC), realizar-se 
conforme cronograma estabelecido neste Edital e em seu 
Anexo II, iniciando-se o processo a partir da data de sua 
publicação.
1.1 A Comissão Eleitoral é responsável pela realização 
das eleições das organizações de sociedade civil (OSC), 
que integrarão o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a 
qual será publicada em Diário Oficial do Município.

II - DA INSCRIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL
2. - Poderão inscrever-se para concorrer ao processo 
eleitoral do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, as 
organizações de Sociedade Civil (OSC) do município de 
Camaçari-Ba, de reconhecido trabalho desenvolvido em 
defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa, no 
âmbito do município por mais de 01 (um) ano, nas 
seguintes categorias:
a) 01 (um) representante de entidade que comprovem 
possuir políticas explícitas permanentes de atendimento 
e promoção dos direitos da pessoa idosa;
b) 02 (dois) representantes de Entidades de credo 
religioso com políticas explícitas permanentes de 
atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa;
c) 01(um) representante de entidade social ou 
movimento voltado para a promoção e defesa dos 
direitos humanos da pessoa idosa;
d) 01(um) representante do Conselho de Assistência 
Social de Camaçari – CMAS;
e) 01 (um) representante de sindicato e/ou associação de 
aposentados.
2.1 – A inscrição para participação do processo Eleitoral 
deverá ser realizada na Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES, localizada na Av. Eixo 

urbano central, N°841, Primeiro Andar, CEP:42800-110.
2.1.1 As inscrições serão abertas no dia 29 de Agosto de 
2019 e finalizadas no dia 16 de Setembro de 2019 às 
17:00 horas.
2.2 - No ato da inscrição, cada Organização da 
Sociedade Civil concorrente a uma das 06 (seis) cadeiras 
que comporá a representação do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa – CMPI, deverá apresentar os documentos 
especificados no Anexo I deste Edital.

III – DA HABILITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE 
SOCIEDADE CIVIL

3. - Será considerada INABILITADA, com consequente 
exclusão do certame, a Organização de Sociedade Civil 
(OSC) que deixar de apresentar os documentos 
solicitados no Anexo I do presente Edital. 
3.1 – A comissão eleitoral analisará a documentação 
apresentada pelas OSC's, podendo a inscrição ser 
indeferida pelo voto de 2/3 de seus membros, quando da 
verificação de que não houver comprovação dos 
requisitos para participação do certame. 
3.2 – Em 18/09/2019 a Comissão Eleitoral procederá à 
divulgação junto ao Diário Oficial do Município da relação 
preliminar das OSC's habilitadas e inabilitadas no 
processo eleitoral.
3.3 – Da publicação da decisão elencada anteriormente 
caberão pedidos de impugnação e reconsideração à 
Comissão Eleitoral, que poderá ser apresentado do dia 
19 e 20/09/2019, mediante ofício circunstanciando as 
alegações, devidamente acompanhados com os 
documentos comprobatórios.
3.4 – A Comissão Eleitoral publicar no dia 25/09/2019 o 
resultado final da relação de entidades habilitadas, 
após as análises dos pedidos de reconsideração e 
impugnação.

IV - DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
4. - A Assembleia de Eleição será realizada no dia 30 de 
Setembro de 2019, na sala de reunião (Primeiro Andar) 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, localizada Av. Eixo urbano central, N°841, 
CEP:42800-110.
4.1 – O processo de eleição das Organizações de 
Sociedade Civil se iniciará às 08:00horas e encerrará ás 
12:00 horas.
4.2 - Somente participará da eleição as OSC que tenham 
tido sua inscrição deferida pela Comissão Eleitoral, 
quando da análise da documentação apresentada.
4.2.1 – Cada organização de sociedade Civil Concorrente 
terá direito a 01 (um) voto para cada cadeira, 
contabilizando 09 (nove) votos.
4.2.3 - Somente poderá votar o representante ou suplente 
da Organização de Sociedade Civil, expressamente 
indicado no ato da inscrição da entidade votante. 
4.2.4 - Serão eleitas como membros do CMPI as OSC 
que receberem o maior número de votos. 
4.2.5 - As organizações eleitas terão o prazo de 07 (sete) 
dias úteis para indicar seus respectivos representantes 
titulares e suplentes e não fazendo, serão substituídas 
por organizações suplentes.
4.3- Compete à Comissão eleitoral no dia da eleição:
a) Coordenar os trabalhos a partir de sua instalação;
b) Realizar o procedimento de votação;
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c) Contabilizar os votos recebidos por cada OSC;
d) Proclamar o resultado das eleições.
4.4 - Terminada a votação e declarada o seu 
enceramento, a Comissão Eleitoral lerá, aprovará e 
assinará a Ata de eleição, com os demais membros 
presentes na Assembleia.
4.5 – Será publicado resultado da Assembleia de Eleição 
em Diário Oficial Municipal, com os nomes das OSC's 
eleitas para integrarem o Conselho Municipais da Pessoa 
Idosa – CMPI.

V- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.
5. - Nos termos da legislação pertinente a secretaria 
oficiará previamente o Ministério Público do Estado da 
Bahia, informando sobre todo o processo eleitoral para 
acompanhamento e fiscalização do pleito, em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993 e  pela Lei Municipal nº 726/2006 do 
CMDPI. 
5.1 - Os casos omissos ocorridos durante o processo 
eleitoral e no presente Edital serão resolvidos pela 
Comissão de Eleitoral.
5.2 – Fica estipulado no Anexo II, o calendário das 
atividades pertinentes a este Edital.

Camaçari-Ba, 27 de Agosto 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

ANEXO I

ANEXO II

PORTARIA N.º114 /2019
DE 23 DE AGOSTO DE 2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 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 Administrativo nº 
01096.22.09.461.2019, de 23 de maio de 2019, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
empresa NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A., 
inscrita no CNPJ sob nº 09.220.921/0011-06, para as 
atividades de comércio, fracionamento e mistura de 
polietileno de baixa densidade linear (Copolímero de 1-
Buteno, Homopolímero), Polietileno de alta densidade 
(Copolímero Eteno e 1-Buteno) e Polipropileno 
(Homopolímero, Copolímero de Eteno), com capacidade 
de produção de 5.800t/ano, em 2 galpões unificados, 
cada um com 360,00 m², situados em um Condomínio de 
Galpões na Av. Palmeira, 169, galpões 5 e 6, Parque das 
Palmeiras, CEP:42800-970, Camaçari/BA, coordenadas 
UTM (WGS84): 576539, 8596335, na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviço – ZTCS da 
Macrozona CA-ZU.1-Camaçari Sede (Lei 866/2008), 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I – gerir as atividades da 
empresa de acordo com os padrões de proteção 
ambiental e de segurança; II – realizar a melhoria 
contínua dos procedimentos, processos e práticas 
organizacionais; III - realizar o treinamento periódico dos 
funcionários para aplicação dos seguintes Planos e 
Programas: a) Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS; b) Programa de Gerenciamento de 
Risco – PGR; c) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, buscando sempre a redução do grau 
de riscos; d) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; IV – efetuar, no domínio da 
empresa, a manutenção periódica do sistema de 
drenagem de águas pluviais; V – manter a eficiência do 
sistema de tratamento dos efluentes sanitários, com a 
manutenção do sistema e recepção/tratamento do 
efluente executado por empresa credenciada; VI - 
cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
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Trabalho e Emprego, pertinentes à atividade da empresa; 
VII - fazer a gestão adequada dos resíduos gerados, 
priorizando a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos; VIII - armazenar adequadamente os resíduos 
gerados, para serem coletados por empresa credenciada 
(com Alvará de Funcionamento, Licença Ambiental, se 
couber, e outros documentos inerentes a funcionalidade 
da mesma); XIX - manter os dispositivos de sinalização 
em perfeito estado de conservação; X – atualizar 
periodicamente o Programa de Controle Médico em 
Saúde Ocupacional – PCMSO; XI – executar o Programa 
de Saúde e Segurança no Trabalho, priorizando: a) 
controle e eliminação das fontes de risco: b) adoção de 
medidas de proteção individual; c) utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI; XII - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença,  a  documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização dos 
planos e programas da empresa; XIII - atualizar o 
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar/BA 
quanto ao projeto de segurança e combate a incêndio. 
Prazo: 10 (dez) dias; XIV - somente adquirir artefato de 
madeira ou matéria-prima etc junto a fornecedor 
credenciado; XV - comunicar de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente; XVI - 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 de setembro 
de 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 
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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. 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.º Esta Renovação 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 23 DE AGOSTO  DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
126/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA PRISMA 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.   DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do CONTRATO Nº 
126/2017;  DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo no quantitativo de itens 
constantes da planilha orçamentária, fica, através 
do presente Termo Aditivo, acrescido ao contrato o 
valor de R$965.606,78 (novecentos e sessenta e 
cinco mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito 
centavos), correspondente a 13,44% (treze vírgula 
quarenta e quatro por cento). Deste modo, o valor 
global do contrato nº 126/2017 passará a ser de R$ 
8.148.020,45 (oito milhões, cento e quarenta e oito 
mil, vinte reais e quarenta e cinco centavos).  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 4040; 
Elemento 33903900, 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, 21 de 
agosto de 2019 .  JOSELENE CARDIM . 
MUNICÍPIO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
129/2015. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: EMPRESA 
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA.  DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Terceira e a Cláusula Quinta do Contrato 
n° 129/2015;  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, de modo que a partir de 14 de Outubro de 
2019, passará a viger até 14 de Outubro de 2020.  
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$3.328.622,31 (três milhões, trezentos e 
vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta 
e um centavos), correspondente a 21,62% (vinte e 
um vírgula sessenta e dois por cento).  DO VALOR 
GLOBAL: Em virtude da alteração da planilha 
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orçamentária acima ajustada e anexa, fica também 
alterada a Cláusula Terceira do Contrato acima 
descrito, de modo que o valor global do mesmo 
passará a ser de R$18.726.722,31 (Dezoito 
milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e 
vinte e dois reais e trinta e um centavos).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termo aditivo, as quais não 
foram modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 23 de Agosto de 2019. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 168/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE SUSPENSÃO - A Comissão Central Permanente de 
Licitação - COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de necessidade de adequação do 
Termo de Referência, fica SUSPENSA a sessão de abertura e 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e 
habilitação do PREGÃO N.º 0168/2019 (ELETRÔNICA) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de 
materiais, equipamentos e acessórios de uso hospitalar 
(circuito completo, filtro ventilação e umidificador, protetor tipo 
ocular, touca, berço, cama para pré-parto, balanço pélvico, 
régua antropométrica, mesa hospitalar, kit para coleta, monitor 
cardiotocografo, fórceps, mascara facial, laringoscópio, fio 
guia), para atender as necessidades dos Usuários e 
Profissionais das Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA, prevista para: Acolhimento: 02/09/2019 a partir 
das 08h00min; Abertura: 03/09/2019, às 09h00 e Disputa: 
03/09/2019, às 14h00. Informaremos a nova data 
oportunamente. Camaçari, 30 de agosto de 2019. – Priscila Lins 
dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0179/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
ortoftaldeido e fita teste, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 12/09/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 13/09/2019, às 08h00min; Disputa: 13/09/2019, às 
10h00min. (Horário Brasília)Edital/ Informações:Edital 
/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0180/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade 

das ações em saúde.Acolhimento: 12/09/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 13/09/2019, às 09h30min; Disputa: 
13/09/2019, às 14h30min. (Horário Brasília)Edital/ 
Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.Processo Administrativo nº. 093/2019. 
Dispensa de Licitação n° 007/2019. Objeto: Aquisição 
de equipamento coletor de dados e licença dp 
software, para atender às necessidades desta 
Superintendência.Valor global: R$ 16.130,00 
(Dezesseis mil, cento e trinta reais); Fundamento 

oLegal: Art. 24, § 1 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Contratado: Santiago & Cintra Importação e 
Exportação Ltda.
CNPJ: 51.536.795/0006-00.

Camaçari, 26 de Agosto de 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 094/2019. 2° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 011/2017. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda – 
Do prazo da vigência - do contrato nº011/2017, 
assinado em 01 de Setembro de 2017, cujo objeto é a 
Prestação de serviços de locação de veículos para 
uso administrativo e operacional da STT.
Contratado: RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGA LTDA. Valor global: R$ 50.400,00 (cinquenta 
mil e quatrocentos reais). Período de vigência: 12 
meses a partir de 01 de Setembro de 2019; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari, 28 de Agosto de 2019.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente
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