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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 
supra citadas, aos 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

PORTARIA Nº 000756/2019
 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

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, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta 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  
03439.11.02.904.2019,

                                          RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JOSIANE RIBEIRO 
SILVEIRA ARAUJO, matricula nº 63291, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de MONITOR DE 
INFORMATICA NÍVEL I  para MONITOR DE 
INFORMATICA NÍVEL II, com data retroativa a 04 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 6/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
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GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA               
Secretário de Administração

CONTRATO N.º 0490/2019

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa MARCELA 
SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA 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 MARCELA SANTOS DE SOUZA 
OLIVEIRA ME, com sede à RUA DANTAS BIÃO, 
LAGUNA SHOPPING, LOJA 005, ALAGOINHAS 
VELHA, ALAGOINHAS - BAHIA, CEP: 48.030-902, 
telefone (75) 98185-0685, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
21.727.799/0001-92, representada neste ato pela Srª. 
MARCELA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA,  inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 012.992.325-74, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada no processo administrativo n.º 
00443.11.07.611.2018, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0137/2018 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0320/2018 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de Rouparia e 
fardamento para atender as necessidades dos usuários e 
profissionais da UPA Arembepe, PA Nova Aliança, PA 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

Monte Gordo, PA Vila de Abrantes; Centros de 
Especialidades, SAMU 192; Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Endemias do Município de 
Camaçari-BA,  conforme Anexo I do Edital da licitação em 
epígrafe.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer, nos limites legais 
do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão por 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 20.067,50 (vinte mil 
sessenta e sete reais e cinquenta 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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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

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 exigíveis e devidamente 
atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 1º O compromisso de fornecimento só estará 
caracterizado mediante o recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa.

§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
Sec re ta r ia  da  Fazenda  de  Camaçar i ,  em 
correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.

§ 3º  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.

§ 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 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

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 

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0137/2018 - 

, 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.

ENTREGA: A entrega será realizada em até 20 (vinte) 
dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.
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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 qua lquer  
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:
- certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e à Dívida Ativa da União;
- certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual do 
domicilio ou sede da contratada;
- certidão negativa de débito junto à fazenda municipal do 
domicílio ou sede da contratada;
- certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros;
- certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
- 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-
fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

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

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
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 
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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

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS 
RESPONSABILIDADES

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

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

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

§ 3º 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, 12 de dezembro de 2019.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

MARCELA SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA
CONTRATADA

REGIMENTO INTERNO
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 1º. O Fórum Municipal de Educação – FME, 
instituído nos termos da Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município. Considerando o disposto na 
Portaria MEC nº. 1.407, de 14 de dezembro de 2010. 
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.415, de 01 
de dezembro de 2015, Art. 9º. Considerando ainda as 
deliberações da Conferência Municipal de Educação de 
2013, tem as seguintes atribuições: 

I. participar do processo de concepção, implementação 
e avaliação da Política Municipal de Educação; 

II. acompanhar, junto à Câmara Municipal de 
Vereadores, a tramitação de projetos legislativos 
referentes à Política Municipal de Educação;

III. acompanhar e avaliar o processo de implementação 
das deliberações das Conferências Municipais de 
Educação; 

IV. elaborar seu Regimento Interno e aprovar ad 
referendum o Regimento Interno das Conferências 
Municipais de Educação; 

V. acompanhar e avaliar o processo de implementação 
das deliberações das Conferências Municipais de 
Educação e a efetivação do acompanhamento da 
execução do PME e dos seus planos decenais de 
educação; 

VI. zelar para que as Conferências Municipais de 
Educação estejam articuladas com as Conferências 
Estadual e Nacional de Educação;

VII. planejar e coordenar a realização da Conferência 
Municipal de Educação, bem como divulgar as suas 
deliberações. 

VIII. realizar monitoramento contínuo e avaliações 
periódicas sobre execução do PME e cumprimento de 
suas metas; 

IX. analisar e propor políticas para assegurar a 
implementação das estratégias e o cumprimento das 
metas do PME. 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º. O FME, composto por membros titulares e 
suplentes, é integrado por órgãos públicos, autarquias, 
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entidades e movimentos sociais representativos dos 
segmentos da educação escolar e dos setores da 
sociedade, com atuação amplamente reconhecida na 
melhoria da educação municipal. 

§ 1º. São segmentos da educação todos os sujeitos e 
seus coletivos que compõem a comunidade educacional 
e que, portanto, estão vinculados diretamente à 
educação escolar. 

§ 2º. São consideradas categorias representativas dos 
segmentos da educação escolar: 

I. as entidades que representam os estudantes da 
educação secundarista e da educação superior; 

II. as entidades que representam os pais ou responsáveis 
dos estudantes da educação escolar; 

III. as entidades que representam os profissionais da 
educação escolar do setor público municipal; 

IV. as entidades que representam os profissionais da 
educação escolar do setor privado; 

V. as entidades ou órgãos que representam os dirigentes 
da educação escolar do setor privado (gestores de 
órgãos educacionais e de instituições educativas 
part iculares, comunitár ias, confessionais ou 
filantrópicas); e 

VI. as entidades ou órgãos que representam os 
dirigentes da educação escolar do setor público 
municipal (gestores de órgãos educacionais e de 
instituições educativas, conselheiros da educação e 
parlamentares das respectivas comissões de educação 
do Poder Legislativo). 

Art. 3º. São critérios para composição do FME: 

I. amplo reconhecimento público do órgão, entidade ou 
movimento em, ao menos, um segmento da educação 
escolar ou setor da sociedade, conforme disposto no Art. 
2º; 

II. abrangência municipal, tendo atuação em todas as 
regiões geográficas do Município na área da educação; 

III. atuação efetiva de, no mínimo, quatro anos da 
entidade, órgão ou movimento na área da educação; e 

IV. comprovação de filiados, associados e pessoas 
representadas pela atuação da entidade, órgão ou 
movimento. 

Art. 4º. O FME, em conformidade com os arts. 2o e 3o 
possui a seguinte composição: 

I.  Secretaria Municipal da Educação:
a.  Gabinete (1 membro);
b. Diretoria Pedagógica (2 membros). 
II. Conselhos Municipais vinculados à secretaria de 
Educação:

a. Conselho do CACS-FUNDEB;
b.  Conselho Municipal de Educação – CME;
c. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE).

III. Instituições de Ensino Superior:
a. UNEB – Universidade do Estado da Bahia – campus 
Camaçari-BA;
b. IFBA– Instituto Federal da Bahia – campus Camaçari-
BA;
c. UAB – Universidade Aberta do Brasil – Polo Camaçari 
BA. 
IV. Escolas Públicas Municipais;
V. Entidades dos Trabalhadores em Educação: 
a. SISPEC – Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Camaçari;
b. SINDSEC – Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Camaçari-BA.
VI. Ensino Fundamental;
VII. Representação dos Pais de Estudantes

VIII. Movimentos Sociais vinculados ao contexto da 
Educação:

a.Creches Comunitárias;
b. Entidades de Educação Especial.

IX. Representações dos Movimentos de afirmação da 
diversidade: 
a. GGC – Grupo Gay de Camaçari;
b. Comunidades Quilombolas.

X. Poder Legislativo:

a. Comissão Permanente de Educação, Saúde e 
Assistência Social da Câmara Municipal de Camaçari.

XI. Representantes do Sistema “S”:
a.SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;
b. SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial.
XII. Representações do Sistema de Garantia dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes:
a. 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari;
b. Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de 
Camaçari – BA;
c. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA;
d. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(SEDES).

XIII. Conselho Municipal da Mulher.

Art 5º. Os representantes das entidades, órgãos públicos 
ou movimentos, relacionados no art. 4º, indicados para 
compor o FME, denominados neste Regimento como 
membros titulares e suplentes, serão nomeados por ato 
específico do Secretário Municipal de Educação, após 
indicação dos respectivos órgãos e entidades, para 
mandato de 2 (dois) anos prorrogável por mais 2 (dois).

Parágrafo Único: Os representantes, titular e suplente, 
serão da mesma entidade, órgão ou movimento.

DO FUNCIONAMENTO

 da rede 
municipal; 
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Art. 6º. A eleição do Coordenador do FME, para um 
mandato de dois anos podendo ser reconduzido por mais 
2 anos), será realizada em reunião ordinária do Fórum, 
convocada para esse fim, com sua pauta publicada com 
antecedência mínima de quinze dias, sendo a escolha do 
candidato por maioria simples dos votos dos membros 
titulares ou suplentes em exercício de titularidade 
presentes na reunião.

§ 1º. Será obedecido o critério de alternância, 
considerando as representações dos segmentos da 
educação escolar e dos setores da sociedade presentes 
no FME, em conformidade com o art. 2o deste 
Regimento. 

§ 2º. Em caso de vacância do coordenador do FME, 
haverá nova eleição. 

§ 3º. O Coordenador eleito encaminhará o processo de 
escolha do Secretário Executivo do FME. 

Art. 8º. A critério do Pleno, a composição do FME poderá 
ser alterada com a inclusão de outros órgãos, entidades 
da sociedade civil e movimentos sociais, observando-se 
os critérios já indicados no art. 3o deste Regimento. 

§ 1º. A solicitação de ingresso no FME deverá ser feita por 
meio de ofício encaminhado à sua Coordenação, até o 
dia 31 de outubro de cada ano, justificando a solicitação 
com base nos critérios acima dispostos. 

§ 2º. O ingresso de novas entidades, órgãos públicos ou 
movimentos será deliberado em reunião ordinária 
marcada com esse objetivo, com presença de, no 
mínimo, dois terços dos membros do FME. 

Art. 9º. Poderão participar das reuniões do FME, como 
convidados especiais e com direito a voz, a critério do 
Pleno, personalidades, pesquisadores, presidentes de 
entidades, órgãos e movimentos, representantes de 
organismos internacionais, técnicos e representantes de 
instituições de direito público ou privado e representantes 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Parágrafo único. Como observador, sem direito a voz e 
voto, qualquer cidadão brasileiro poderá acompanhar as 
reuniões do Pleno do FME. 

Art. 10. O FME terá funcionamento permanente, e reunir-
se-á, ordinariamente, a cada dois meses com agenda 
programática a ser publicizada quando da convocação.

Art. 11. O FME e as Conferências Municipais de 
Educação estarão administrativamente vinculados ao 
Gabinete do Secretário de Educação, e receberão o 
suporte técnico e administrativo da Secretaria para 
garantir seu funcionamento. 

Art. 12. As deliberações do FME buscarão a definição 
consensual dos temas apreciados. 

§ 1º. Quando não houver consenso, as decisões serão 
encaminhadas à discussão e à votação, e serão 

aprovadas por maioria simples dos votos, exceto quando 
for exigido quórum qualificado, que corresponde ao 
número mínimo de membros votantes presentes. 

As discordâncias, quando solicitada a declaração de 
voto, serão registradas em ata. 

§ 3º. Mediante requerimento fundamentado, os membros 
poderão solicitar ao plenário um prazo de até trinta dias 
para proceder e apresentar os resultados de consulta 
suplementar para subsidiar as decisões. 

Art. 13. São direitos e deveres dos membros do FME: 

I. participar, com direito a voz e a voto, das reuniões do 
Fórum, e deliberar sobre quaisquer assuntos constantes 
da pauta; 
II.cumprir e zelar pela efetivação dos objetivos e 
atribuições do Fórum; 
III. sugerir e debater os conteúdos da agenda das 
reuniões do FME, mediante o envio à coordenação, de 
quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos; e 
IV. deliberar sobre a aprovação ou alteração deste 
Regimento.

Art. 14. Cabe à Coordenação do FME: 

I. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do 
FME, expedindo a convocação para os membros 
titulares e suplentes e para cada um dos órgãos, 
entidades e movimentos representados, com 
antecedência mínima de cinco dias, encaminhando a 
pauta e documentos a ela correspondentes; 

II. coordenar as reuniões do FME; 
III. elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as 
sugestões encaminhadas pelos seus membros; 
IV. submeter à aprovação do Fórum as atas das reuniões;
V. comunicar, mediante ofício, às entidades titulares e 
suplentes que compõem o FME o não comparecimento 
dos seus representantes às reuniões quando não houver 
justificativa da ausência. 

Art. 15. A Plenária é a instância máxima deliberativa do 
FME. 

Art. 16. Na sua estrutura, o FME terá Comissões 
Permanentes, Grupos de Trabalho Temporários – GTTs, 
organizados para atender urgências, com uma 
determinada missão específica e tempo limitado à 
conclusão de sua missão, e uma Secretaria Executiva 
para dar suporte administrativo ao seu funcionamento. 

Art. 17. A Plenária do FME, quando necessário, poderá 
criar GTTs, com indicação de seus respectivos membros 
e as seguintes especificações: 

§ 1º. Cada GTT poderá designar uma Coordenação e 
uma Relatoria. 

§ 2º. Os GTTs terão sempre caráter temporário, e 
estabelecerão, em sua primeira reunião, o cronograma e 
a data de encerramento das suas atividades, que 
obedecerão ao prazo máximo de cento e oitenta dias, 

§ 2º. 
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prorrogáveis por igual período, a critério da Coordenação 
do FME, mediante justificativa da Coordenação e 
apresentação dos avanços e resultados alcançados; 

§ 3º.  Cabe à Coordenação providenciar o 
encaminhamento das atividades e, à Relatoria, a 
elaboração de documentos e pareceres emitidos pelos 
Grupos de Trabalho. 

Art. 18. São Comissões Permanentes do FME: a 
Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização 
– CEMS e a Comissão Especial de Mobilização e 
Divulgação – CEMD, com atribuições definidas neste 
Regimento.

Art. 19. São atribuições da CEMS: 

I. acompanhar a implementação das deliberações das 
Conferências Municipais de Educação: 

a. monitorando o processo de implementação, avaliação 
e revisão do PME em vigor e dos Planos Decenais 
subsequentes; 
b. articulando e promovendo debates sobre conteúdos 
da Política Municipal de Educação, deliberados nas 
Conferências Municipais de Educação. 
II. acompanhando Indicadores Educacionais, 
organizando um observatório para este fim e 
monitorando:
a. os Indicadores da Educação Básica e Superior; 
b. os Indicadores de Qualidade da Educação Básica e 
Superior; e 
c. os Indicadores de Equidade Educacional: de renda, de 
raça, de gênero, geracional, de condições físicas, 
sensoriais e intelectuais, do campo e da cidade, e outros.

III. articular-se com observatórios de monitoramento de 
indicadores educacionais; 

IV. desenvolver metodologias e estratégias para a 
organização das Conferências Municipais de Educação 
e acompanhamento do PME: 
a. promovendo debates sobre resultados e desafios da 
Política Municipal de Educação; 

b. coordenando o processo de definição do temário e de 
sistematização do conteúdo das próximas Conferências 
Municipais de Educação; 
c. desenvolvendo e disponibilizando subsídios para o 
acompanhamento da tramitação da Lei do PME e para o 
monitoramento contínuo da execução de suas metas. 

V. coordenar o processo de elaboração e revisão do 
Regimento Interno do FME e das demais normas de seu 
funcionamento, e do Regimento Interno ad referendum 
das próximas Conferências Municipais de Educação: 

a. elaborando proposta de Regimento Interno do FME e 
das próximas Conferências Municipais de Educação; 
b. coordenando a discussão e sistematizando as 
contribuições sobre Regimento Interno e demais 
documentos disciplinadores de funcionamento do FME.

VI. coordenar o processo de elaboração e revisão das 
publicações do FME:

a. levantando informações e definindo as formas de 
acessibilidade, conteúdos e periodicidade das 
publicações do FME; 
b. produzindo e selecionando matérias para as 
publicações; 
c.  elaborando plano de distribuição das publicações.

Art. 20. São atribuições da CEMD: 

I. articular o Município na organização de suas 
Conferências de Educação: 
a. elaborando as orientações para a organização do 
Fórum Municipal de Educação; 
b. elaborando as orientações para a organização das 
Conferências Municipais de Educação;
c. promovendo e participando de reuniões para colaborar 
com a organização e para o fortalecimento do Fórum 
Municipal de Educação. 

II. articular os meios e garantir a infraestrutura para 
viabilizar o FME e a Conferências Municipais de 
Educação:
a. propondo formas de suporte técnico e de apoio 
financeiro ao FME e às Conferências Municipais de 
Educação;
b. planejando e acompanhando a logística para a 
realização das Conferências Municipais de Educação; 
c. organizando a elaboração e os arquivos das atas do 
FME; 
d. acompanhando a publicação de portarias sobre o 
FME. 

III. articular os meios para colaborar com a organização 
do Fórum e Conferências de Educação do Município: 

a. propondo formas de suporte técnico e de apoio 
financeiro ao Fórum e Conferências Municipais de 
Educação; 
b. avaliando a execução das formas de cooperação 
técnica e financeira da União e Estados, ao Município.

Art. 21. São atribuições da Secretaria-Executiva do FME:
I. pomover apoio técnico-administrativo ao FME; 

II. planejar, coordenar e orientar a execução das 
atividades do FME; 

III. tornar públicas as deliberações do FME; 

IV. acompanhar e assessorar a coleta e o processamento 
de dados estratégicos referentes às políticas públicas da 
educação. 

Art. 22. O Fórum de Educação do Município, deverá 
organizar-se seguindo as orientações e os 
procedimentos estabelecidos pelo FNE. 

Parágrafo único. O Regimento Interno do Fórum 
Municipal, terá como base o Regimento do Fórum 
Nacional de Educação - FNE.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 23. A estrutura e os procedimentos operacionais do 
FME estão definidos neste Regimento Interno e foram 
aprovados em reunião convocada para esse fim, 
observadas as disposições da Portaria MEC n° 
1.407/2010. 

Art. 24. A participação no FME será considerada de 
relevante interesse público, e não será remunerada. 

Art. 25. O Regimento Interno do FME poderá ser alterado 
em reunião específica desde que, ao tempo de sua 
convocação, conste como item da pauta. 

Parágrafo Único. Para a modificação do Regimento 
Interno é necessário o voto favorável de dois terços dos 
membros do FME. 

Art. 26. Os casos omissos deste Regimento Interno 
serão deliberados pelo Pleno do FME.

Art. 27. Este Regimento Interno entrará em vigor depois 
de sua aprovação pela Plenária do FME. 

Art. 28. Fica mantida a composição do FME, instituída 
pela Portaria nº 35/2017, até a publicação de nova 
Portaria pela Secretaria Municipal de Educação. 

Camaçari, 31 de Julho de 2019.

Danielle da Silva Santos
Coordenadora

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº 0473/2019

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00764.11.07.611.2018)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Prefeito ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, 
no uso de suas atribuições, RE-RATIFICA o número do 
Cadastro Nacional Pessoa Judica – CNPJ, do contrato 
de nº 0473/2019, com a empresa New Life Ambiental 
Eireli, CNPJ 22.067.017/0001-07, cujo o objeto Aquisição 
De Colchões D33 E Cobertores Tipo Solteiro Destinados 
aos Usuários Atendidos Pelos Serviços da Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.
Na página 01,
Onde lê:
Edital de Pregão Presencial nº 0201/2018 – COMPEL e 
seus anexos;
Leia-se

Edital de Pregão Eletrônico nº 0201/2018– COMPEL e 
seus anexos;

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato.

Camaçari, 20 de Janeiro de 2020

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RETI-

RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 0001/2018

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00689.27.05.943. 
2019)
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Prefeito ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, 
no uso de suas atribuições, RE-RATIFICA o elemento de 
despesa do Termo de Colaboração 0001/2018, Edital Nº 
0002/2017, Termo de Referência 0054/2017 Contratada 
Aldeias Infantis SOS Brasil, CNPJ 35.797.364/0020-91, 
cujo Presente Termo de Colaboração tem como meta o 
atendimento de até 10 (dez) crianças e adolescentes, de 
ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos 
incompletos, afastados do convívio familiar por meio de 
medida protetiva sendo acompanhando  através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES.
Na página 01, na Cláusula Segunda– do Valor do Prazo
Onde se lê:
O Termo de Colaboração descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, de modo que a 
partir de 30 de dezembro de 2019, passará a viger até 30 
de junho de 2019.
Leia-se:
O Termo de Colaboração descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, de modo que a 
partir de 30 de dezembro de 2019, passará a viger até 30 
de junho de 2020.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Termo de Colaboração.

Camaçari,16 de Janeiro de 2020.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº 0474/2019

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00313.11.07.611.2019)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Prefeito ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, 
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no uso de suas atribuições, RE-RATIFICA o número do 
Cadastro Nacional Pessoa Judica – CNPJ, do contrato 
de nº 0474/2019, com a empresa Enxovais Marinara 
LTDA- ME, CNPJ 17.724.400/0001-42, cujo o objeto 
Aquisição De Cobertores Tipo Solteiro Destinados aos 
Usuários Atendidos Pelos Serviços da Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.
Na página 01,
Onde lê:
Edital de Pregão Presencial nº 0059/2019 – COMPEL e 
seus anexos;
Leia-se
Edital de Pregão Eletrônico nº 0059/2019– COMPEL e 
seus anexos;

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato.

Camaçari, 20 de Janeiro de 2020

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO N.º 0001/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE PRORROGAÇÃO – A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a sessão para 
acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 
referentes ao PREGÃO N.º 0001/2020 (ELETRÔNICO) 
– COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde, fica 
PRORROGADO o Acolhimento para: 03/02/2020 a 
partir das 09h00min; Abertura: 04/02/2020 às 08h00; 
D i s p u t a :  0 4 / 0 2 / 2 0 2 0 ,  à s  1 4 h 0 0 .  E d i t a l  

reformulado/Informações www.licitacoes-e.com.br. 
Tel.: (71) 3621-6776 – Thatiana Campos Dacttes – 
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 007/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 10/02/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 11/02/2020, às 09h00min; Disputa: 

11/02/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 801557. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 008/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 

AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de luva de procedimento, avental, 
termômetro, máscara facial para nebulização, 
almotolia, escova endocervical, espátula de aires, 
para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 12/02/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 13/02/2020, às 09h00min; Disputa: 
13/02/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 801565. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0010/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA -Objeto: Registro de Preço, para 
aquisição de móveis para futuras contratações de acordo 
com a conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari. Acolhimento: 03/02/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 04/02/2020, às 09h00min; 
Disputa: 04/02/2020, às 10h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880/6655 – 
Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0014/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material odontológico (fórceps, 
alavanca, alveolótomo, cureta, sindesmótomo, 
descolador, cabo para bisturi, cinzel, martelo), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 03/02/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 04/02/2020, às 09h00min; 
Disputa: 04/02/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 015/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de carros de emergência, carros de 
medicação, carros de transporte, carros curativo, mesa 
auxiliar, balança antropométrica e pediátrica, para uso 
nas Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 801616. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira.

04/02/2020 a partir das 09h00min; Abertura: 
05/02/2020, às 09h00min; Disputa: 05/02/2020, às 
14h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

Registro de preços para 
aquisição de material de limpeza (álcool em gel 500 g, 
limpador instantâneo multiuso 500 ml, detergente 

PREGÃO N.º 016/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA Objeto: 
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alvejante e desengordurante 5 L) para futuras 
contratações, conforme conveniência e necessidade da 
Administração Municipal. Acolhimento: 04/02/2020 a 
partir das 08h00min; Abertura: 05/02/2020, às 
09h00min; Disputa: 05/02/2020, às 10h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações:Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880 – Aline 
Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 001/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso de suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato 001/2019, 
Dispensa de licitação nº 002/2019, Processo 
Administrativo nº 010/2019, firmado com a empresa 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA- 
CIEE, cujo objeto é a intermediação entre empresa e 
instituição de ensino para concessão de bolsa 
estágio a estudantes do município de Camaçari. 

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2008;

Elemento de Despesa: 33.90.39;

Fonte: 0100.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                      
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 9912426686/2017 

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 
9912426686/2017, Inexigibilidade n° 004/2017, 
Processo Administrativo n° 152/2017, firmado com a 
Empresa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
, cujo objeto contratual é a postagem de infrações de 

trânsito r correspondências oficias da STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0100 / 015

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 002/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº Contrato 
002/2019, Dispensa de Licitação  n° 005/2019, Processo 
Administrativo n° 046/2019, firmado com a Empresa GPI 
Sistemas LTDA, cujo objeto contratual é a Locação de 
Software de sistemas de gestão web, conversão de 
dados, customização, manutenção corretiva, legal e 
atendimento técnico especializado, atendendo as 
características e especificações técnicas legais junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte: 0100

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 001/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº Contrato 
002/2019, Dispensa de Licitação  n° 001/2017, 
Inexigibilidade  n° 001/2017, Processo Administrativo n° 
001/2017, firmado com a Empresa Gradus Assessoria e 
Consultoria Contábil LTDA, cujo objeto contratual é a 
Prestação de serviços técnicos profissionais 
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especializados de assessoria e consultoria em 
planejamento, contabilidade e orçamento, bem como 
assessoria e consultoria especial á unidade do Controle 
Interno da STT. 

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.35
Fonte: 0100

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 004/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso de suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato 004/2019, 
Pregão Presencial nº 004/2019, Processo Administrativo 
nº 014/2019, firmado com a empresa HÉLIO 
ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO, cujo objeto é a 
execução de serviços de manutenção preventiva nos 
aparelhos de ar condicionados da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2008;

Elemento de Despesa: 33.90.39;

Fonte: 0100.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 007/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 007/2018, Pregão Eletrônico – SEMGE nº 

287/2015, processo Administrativo 4081/2015, 
f i r m a d o  c o m  a  e m p r e s a  K O F R E  
R E P R E S E N TA Ç Ã O  E  C O M É R C I O  D E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, cujo objeto é 
locação de Sistema de Rádio Troncalizado 
Digital, padrão Tetra, multissitio, com terminais 
portáteis, móveis e fixos, com recursos de GPS, 
estações novas, devidamente licenciadas e 
regulares junto a Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.40;

Fonte: 0100; 015.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 006/2017

 A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 006/2017, Pregão Presencial  n° 
001/2017, Processo Administrativo n° 037/2017, 
firmado com a Empresa Martins e Neri LTDA , cujo 
objeto contratual é a Locação da licença de uso dos 
sistemas aplicativos para gestão de trânsito, portal 
de serviços de trânsito, lavratura de multa eletrônica 
e rastreamento de agentes, incluindo implantação, 
t r e i n a m e n t o ,  m a n u t e n ç ã o ,  s u p o r t e  e  
envelopamento de NAE e NIP que atende o CTB – 
Código de Trânsito Brasileiro.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.40 
Fonte: 0100 / 015
 
 Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 009/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 009/2019, Edital de Pregão Eletrônico nº 
250/2018, Ata de Registro de Preço 0063/2019, 
Processo administrativo 123/2019, firmado com a 
e m p r e s a  M A X I F R O TA S E RV I Ç O S  D E  
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, cujo objeto é 
implantação e  operação de  s is tema 
informatizado, via internet, integrado de gestão 
de frota de veículos, com vista ao fornecimento 
contínuo e ininterrupto de combustíveis 
automotores da frota da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.30;

Fonte: 0100; 015.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 018/2018

 
A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 018/2018, Pregão Presencial  n° 
013/2018, Processo Administrativo n° 141/2018, 
firmado com a Empresa Officermaq Comércio de 
Máquinas Equipamentos Eireli, cujo objeto 
contratual é a Locação de equipamentos – máquina 
copiadora, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037 
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 0100 

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 014/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 014/2018, Ata de Registro de Preço nº 
007/2018, Pregão Presencial nº 003/2018, firmado 
com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E 
MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de 
serviços de telefonia móvel e fixa, dados e TI, 
para a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.40;

Fonte: 0100.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 015/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
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Contrato 015/2018, Ata de Registro de Preço nº 
016/2018, Pregão Presencial nº 015/2018, firmado 
com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E 
MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de 
serviços de internet, Dados, WIFI, para atender 
as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.40;

Fonte: 0100.

Camaçari, 02 de Janeiro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 007/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 007/2017, Pregão Presencial  n° 
003/2017, Processo Administrativo n° 111/2017, 
firmado com a Empresa Radial Transporte de 
Veículos e Cargas LTDA - EPP , cujo objeto 
contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari – 
STT.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 015

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 015/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 015/2017, Pregão Presencial  n° 
006/2017, Processo Administrativo n° 159/2017, 
firmado com a Empresa Sinales Sinalização 
Espírito Santo LTDA , cujo objeto contratual é 
manutenção corretiva e preventiva da rede 
semafórica do Município  de Camaçari, com 
substituição de peças para realização dos serviços.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0100 / 015

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 008/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 008/2019, 
Inexigibilidade de Licitação n° 001/2019, Processo 
Administrativo n° 092/2019, firmado com a Empresa 
Ruyberg Valença e Advogados Associados, cujo 
objeto contratual é a prestação de serviços de Assessoria 
e Consultoria Técnica – Jurídica.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0100 

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 010/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 010/2017, 
Pregão Presencial  n° 003/2017, Processo 
Administrativo n° 111/2017, firmado com a Empresa 
Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP , 
cujo objeto contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 015

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 011/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 011/2017, 
Pregão Presencial  n° 003/2017, Processo 
Administrativo n° 111/2017, firmado com a Empresa 
Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP , 
cujo objeto contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 015

  Camaçari, 02 de Janeiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 195ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 195ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 03 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 196ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 196ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 05 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
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membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 197ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 197ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 09 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 198ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 198ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 13 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 199ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 199ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
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município de Camaçari, realizado em 16 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 18 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 200ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 200ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 18 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 

recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 18 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO  DA ATA DA 201ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 201ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 19 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 202ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
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trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 202ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 20 de dezembro de 
2019, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de dezembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI 

PORTARIA Nº 001/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

Nomeia membros para Comissão 
Permanente de Licitação – CPL.

O Diretor Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública 
de Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso 
de suas atribuições legais, com fulcro no que dispõe 
o Art. 12, II, do Estatuto desta empresa, combinado 
com o Art. 51 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993; 

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os membros titulares e suplentes da 
comissão que trata esta portaria, na seguinte ordem:  

Parágrafo Único: Os membros da Comissão de 
Licitação responderão solidariamente por todos os 
atos praticados pela Comissão, salvo se posição 
individual divergente estiver devidamente 
fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que tiver sido tomada a decisão, 
consoante disposição do Art. 51, § 3° da Lei n° 
8.666/93.

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

Camaçari, Bahia, 20 de janeiro de 2020.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO                                               
DIRETOR PRESIDENTE
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