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DECRETO Nº 7325/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas alternativas voltadas 
a alimentação das pessoas em situação de 
vulnerabilidade extrema, enquanto perdurar 
a situação de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) – 
em decorrência da Infecção Humana pelo 
COVID-19 –, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº 13.979/2020 e na Portaria 
MS/GM nº 356/2020, Decreto Estadual nº 19.549 de 
18/03/2020, Lei Municipal nº 1554/2018 de 28/06/2018, 

osDecretos Municipais n  7311, 7312, ambos de 
16/03/2020, 7314, de 20/03/2020, e 7315, de 20/03/2020: 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-
19; 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

Considerando que a Lei Municipal nº 1554/2018, de 
28/06/2018, instituiu os benefícios eventuais no âmbito 
do Município – dentre eles, o auxílio à cesta básica –, 
destinados aos cidadãos e às famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária e/ou em caso de calamidade 
pública, com impossibilidade de arcar por conta própria 
com o enfrentamento de contingências sociais, cuja 
ocorrência pode provocar riscos e fragilizar a 
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a 
sobrevivência de seus membros (art. 3º);

Considerando que o benefício eventual, na forma de 
auxílio cesta básica, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, em 
alimentos ou vale compras, como forma de reduzir a 
vulnerabil idade socioeconômica das famíl ias 
beneficiárias (art. 19);

 

DECRETO N º 7324/2020 
DE 02 DE ABRIL DE 2020

Decreta Ponto Facultativo para o 
funcionalismo público municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
e com fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, 
e

Considerando a proximidade da Semana Santa, 
especialmente o feriado do dia 10 de Abril do ano em 
exercício (sexta-feira);

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista que o 
dia do presente Decreto será compensado;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo para o 
funcionalismo público municipal, no âmbito da 
administração pública direta e indireta, o dia 09 de abril 
do ano em exercício (quinta-feira).

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior 
os setores cuja a paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente da Empresa Pública a estabelecerem a 
forma de compensação pelo dia objeto do ponto 
facultativo previsto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições neste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS



Considerando que em caso de calamidade pública, 
deve ser realizada uma ação conjunta das políticas 
setoriais municipais no atendimento aos cidadãos e às 
famílias atingidas (art. 33, Parágrafo Único); e

Considerando o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, conforme Decreto 
Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020, 

DECRETA

oArt. 1 . Fica autorizada a Secretaria de Desenvolvimento 
Social - SEDES, diante da situação de calamidade 
pública decorrente da pandemia COVID-19 e como forma 
alternativa de garantir alimentação àqueles que se 
encontram em situação de extrema vulnerabilidade, a 
adotar as medidas necessárias à instituição do Vale 
Cesta Básica. 

§ 1º. O Vale Cesta Básica consistirá em vale alimentação, 
na modalidade impressa ou eletrônica, por meio do qual 
será concedido, mensalmente e enquanto perdurar a 
suspensão das aulas em decorrência do COVID-19, o 
valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a serem 
obrigatoriamente destinados à alimentação de pessoas 
em situação de extrema vulnerabilidade.

§ 2º. O Vale Cesta Básica será distribuído às pessoas em 
situação de extrema vulnerabilidade, que preencham os 
requisitos constantes na Lei Municipal nº 1554/2018 e 
Portaria SEDES nº 05/2019, de 17/01/2019.

§ 3º. Os estabelecimentos credenciados deverão ser 
informados da vinculação obrigatória da utilização dos 
créditos constantes do Vale Cesta Básica à compra de 
gêneros alimentícios em benefício do vulnerável 
cadastrado, bem assim da obrigatória notificação da 
Secretaria de Desenvolvimento Social quando forem 
verificados desvios de finalidade na utilização do Vale 
Cesta Básica, para que sejam adotadas as medidas 
cabíveis, incluindo a exclusão do benefício.

oArt. 2 . Fica a Secretaria de Desenvolvimento Social 
autorizada a decidir pela utilização do Vale Cesta Básica 
na modalidade impressa ou eletrônica, devendo observar 
os critérios de agilidade na confecção e entrega, 
segurança procedimental, potencial de utilização na 
modalidade eletrônica nas localidades em que reside o 
beneficiado, compatibilidade com as medidas de 
prevenção à COVID-19 determinadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, dentre outros.
Parágrafo Único. Independente da modalidade 
escolhida, deve a Secretaria de Desenvolvimento Social 
adotar todas as precauções possíveis para que a oferta 
do benefício não represente fator de aglomeração de 
pessoas, podendo utilizar-se do apoio das demais 
Secretarias, estruturas e pessoal da Administração 
Pública Municipal para tal finalidade.    

oArt. 3 . Ficam a Secretaria Municipal de Governo, por 
meio da Diretoria de Planejamento e Orçamento, e a 
Secretaria Municipal da Fazenda autorizadas a promover 

  

as adequações orçamentárias necessárias ao 
cumprimento da medida.
Parágrafo Único.  Deverá a Secretar ia  de 
Desenvolv imento Social  publ icar Resolução 
estabelecendo regras de organização e distribuição do 
Vale Cesta Básica aos vulneráveis contemplados neste 
Decreto, as quais serão objeto de ampla divulgação pela 
Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de 
Governo, de forma a garantir a amplitude de alcance do 
benefício, bem como evitar aglomeração no 
procedimento de entrega do Vale Cesta Básica.

oArt. 4 . A Secretaria de Desenvolvimento Social poderá 
requisitar o auxílio do quadro funcional efetivo ou 
comissionado, bem como de outros órgãos que possuam 
pessoal e equipamentos de transporte para o 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto.

oArt. 5 . Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7326/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas alternativas voltadas 
a manutenção da alimentação escolar aos 
alunos da rede pública municipal de ensino, 
durante o período de suspensão das aulas 
em decorrência da pandemia COVID-19, e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto nas Leis Federais nº 11.947/2009 e 13.979/2020 
e na Portaria MS/GM 356/2020, na Resolução FNDE 
26/2013, Decreto Estadual 19.549 de 18/03/2020 e 
Decretos Municipais 7311, 7312, ambos de 16/03/2020, 
7314, de 20/03/2020, e 7315, de 20/03/2020: 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-
19; 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

Considerando que a verba vinculada à alimentação, 
correspondente à transferência mensal no importe 
aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
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repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), não é suficiente ao 
fornecimento de adequada alimentação em benefício da 
totalidade dos alunos matriculados na rede pública 
municipal de ensino;

Considerando a necessidade de reforço da verba 
federal vinculada à alimentação escolar, para o 
atendimento dos 33.017 (trinta e três mil e dezessete) 
alunos da rede pública municipal de ensino e 1.273 (um 
mil duzentos e setenta e três) alunos das creches 
comunitárias credenciadas, em aproximadamente R$ 
1.245.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil 
reais) mensais, a ser suportado com recursos próprios do 
Município;

Considerando que a Lei Municipal nº 1554/2018, de 
28/06/2018, instituiu os benefícios eventuais no âmbito 
do Município – dentre eles, o auxílio à cesta básica –, 
destinados aos cidadãos e às famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária e/ou em caso de calamidade 
pública, com impossibilidade de arcar por conta própria 
com o enfrentamento de contingências sociais, cuja 
ocorrência pode provocar riscos e fragilizar a 
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a 
sobrevivência de seus membros (art. 3º);

Considerando que o benefício eventual, na forma de 
auxílio cesta básica, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, em 
alimentos ou vale compras, como forma de reduzir a 
vulnerabil idade socioeconômica das famíl ias 
beneficiárias (art. 19);

Considerando que em caso de calamidade pública, 
deve ser realizada uma ação conjunta das políticas 
setoriais municipais no atendimento aos cidadãos e às 
famílias atingidas (art. 33, Parágrafo Único);

Considerando que o reforço da verba federal vinculada 
à alimentação escolar, a ser suportado com recursos 
próprios do Município, consistirá na distribuição de 
gêneros alimentícios, por meio de cesta básica, em vale 
alimentação, dada ao aluno em substituição a merenda 
escolar tradicional, durante o período de suspensão das 
aulas em razão de situação de emergência ou 
calamidade pública;
Considerando a Informação Técnica 01/2020 do Centro 
de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CEDUC), 
do Ministério Público Estadual; e
Considerando o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, conforme Decreto 
Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020,

DECRETA

oArt. 1 . Fica autorizada a Secretaria Municipal de 
Educação, diante da suspensão das aulas em 
decorrência da pandemia COVID-19 e como forma 
alternativa de garantir a oferta de alimentação escolar 
aos alunos da rede pública municipal de ensino, a adotar 

as medidas necessárias à instituição do Vale Merenda.

§ 1º. Será distribuído o Vale Merenda em benefício de 
cada aluno da rede pública municipal de ensino e 
entregue a um de seus responsáveis legais devidamente 
cadastrado na Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º. O Vale Merenda consistirá em vale alimentação, na 
modalidade impressa ou eletrônica, por meio do qual será 
concedido, mensalmente e enquanto perdurar a 
suspensão das aulas em decorrência do COVID-19, o 
valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a serem 
obrigatoriamente destinados à alimentação dos alunos.

§ 3º. Os estabelecimentos credenciados deverão ser 
informados da vinculação obrigatória da utilização dos 
créditos constantes do Vale Merenda à compra de 
gêneros alimentícios em benefício do aluno cadastrado, 
bem assim da obrigatória notificação da Secretaria 
Municipal de Educação quando forem verificados desvios 
de finalidade na utilização do Vale Merenda, para que 
sejam adotadas as medidas cabíveis, incluindo a 
exclusão do benefício.

§ 4º. Deve a Secretaria Municipal de Educação atuar de 
forma conjunta com os Conselhos de Alimentação 
Escolar; de Segurança Alimentar e Nutricional; e de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de 
forma a auxiliar os trabalhos de fiscalização sobre a 
distribuição e utilização do Vale Merenda, com o objetivo 
de garantir a correta utilização e destinação do benefício.
  

oArt. 2 . Fica a Secretaria Municipal de Educação 
autorizada a decidir pela utilização do vale alimentação 
na modalidade impressa ou eletrônica, devendo observar 
os critérios de agilidade na confecção e entrega, 
segurança procedimental, potencial de utilização na 
modalidade eletrônica nas localidades em que reside o 
aluno beneficiado, compatibilidade com as medidas de 
prevenção à COVID-19 determinadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, dentre outros.
Parágrafo Único – Independente da modalidade 
escolhida, deve a Secretaria Municipal de Educação 
adotar todas as precauções possíveis para que a oferta 
do benefício não represente fator de aglomeração de 
pessoas, podendo utilizar-se do apoio das demais 
Secretarias, estruturas e pessoal da Administração 
Pública Municipal para tal finalidade.  

oArt. 3 . Ficam a Secretaria Municipal de Governo, por 
meio da Diretoria de Planejamento e Orçamento, e a 
Secretaria Municipal da Fazenda, autorizadas a adotar o 
conjunto de medidas necessárias ao reforço da verba 
vinculada à alimentação repassada pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), de 
forma a possibilitar o alcance de todos os 34.290 (trinta e 
quatro mil duzentos e noventa) alunos que compõem a 
rede pública municipal de ensino e creches comunitárias 
credenciadas.

§ 1º. A autorização de utilização do recurso federal 
referido no caput fica condicionada à sanção do Projeto 
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de Lei nº 786/2020, pelo Presidente da República, 
aprovado pelo Senado Federal, em 30 de março de 2020. 

§ 2º. O recurso oriundo do PNAE deve ter utilização 
exclusiva para a efetiva oferta do crédito alimentação, 
devendo todo o custo acessório necessário à instituição e 
operacionalização do Vale Merenda ser suportado por 
recurso próprio Municipal.

§ 3º. Deverá a Secretaria Municipal de Educação publicar 
Resolução estabelecendo regras de organização e 
distribuição do Vale Merenda aos estudantes 
contemplados neste Decreto, as quais serão objeto de 
ampla divulgação pela Coordenadoria de Comunicação 
da Secretaria de Governo, de forma a garantir a 
amplitude de alcance do benefício, bem como evitar 
aglomeração no procedimento de entrega do Vale 
Merenda.

oArt. 4 . A Secretaria Municipal de Educação poderá 
requisitar o auxílio do quadro funcional efetivo ou 
comissionado, bem como de outros órgãos que possuam 
pessoal e equipamentos de transporte para o 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto.

oArt. 5 . Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7327/2020
DE 03 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto Municipal nº 7317/2020, 
para conferir nova disciplina acerca do 
funcionamento do comércio local e da 
realização de cultos religiosos no âmbito do 
Município de Camaçari-BA, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na 
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV),

Considerando que as medidas de isolamento vêm 
apresentando bons resultados, mas que disso não 
resulta o completo esvaziamento do processo de 
disseminação do COVID-19;

Considerando que as medidas preventivas de natureza 
restritiva até então instituídas apresentam significativos 
efeitos sobre o comércio local, afetando a fonte de renda 
da população, e que o processo de combate à pandemia 
COVID-19 se revela longo, exigindo dos Poderes 
Públicos a busca constante do equilíbrio entre os 
diversos fatores sociais, especialmente no âmbito da 
saúde, da economia e do social;

Considerando que as medidas legislativas e 
administrativas para a oferta de apoio à população em 
situação de vulnerabilidade já foram iniciadas, seja em 
âmbito municipal (por meio dos auxílios eventuais), seja 
em âmbito federal (com o pacote aprovado recentemente 
pelo Congresso Brasileiro), mas ainda estão em fase de 
implementação - sem efeitos concretos até o presente 
momento, portanto -, e que as medidas restritivas mais 
rigorosas são mantidas no Município desde o dia 16 de 
março de 2020;

Considerando também a importância de buscar, na 
máxima medida possível, uma atuação harmônica entre 
os demais Poderes Públicos, especialmente com o 
Governo do Estado da Bahia (Cf. Decreto nº 
19.529/2020) e a Prefeitura de Salvador (Cf. Decretos nº 
32.297 e 32.280, ambos de 2020); 

Considerando, por fim, a necessidade de garantir à 
população o mínimo acesso a bens e serviços, bem 
assim aos comerciantes o exercício de suas atividades, 
de forma a não interromper, prematuramente, as medidas 
de contenção da disseminação do COVID-19, via 
isolamento social;

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 7317, de 30 de março de 
2020, especificamente os seus artigos 8º, §§ 1º e 2º; 10, 
§§ 1º e 2º; e 11, § 3º, que passam a conter a seguinte:

Art. 8º (...)

§ 1º A determinação prevista no caput também é aplicável 
a atividades e eventos de cunho científico, educacional, 
esportivos, academias, dentre outros.

§ 2º Fica recepcionado, no que couber, o disposto no art. 
7º do Decreto do Governo do Estado da Bahia no 19.529, 
de 16 de março de 2020, especificamente no que tange a ̀
autorização da realização de velórios e cultos religiosos, 
desde que respeitada a limitação de público em 50 
(cinquenta) pessoas, bem assim sejam adotadas as 
medidas de prevenção divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, dentre elas a disponibilização de álcool em gel, a 
disposição do espaço físico de forma a garantir a 
distância mínima de 2 m (dois metros) entre as pessoas e 
a utilização de máscara por todos os presentes, 
permitindo-se, na falta das máscaras comercializadas, a 
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utilização de mascaras em modelos alternativos, nos 
termos da orientação do Ministério da Saúde 
(h t t ps : / /www.saude .gov.b r /no t i c i as /agenc ia -
saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-
prevencao-contra-o-coronavirus) .

Art. 10 (…)

§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades 
determinada no caput os estabelecimentos comerciais 
de rua com área total inferior a 200  (duzentos metros 
quadrados), bem assim os que, independente de sua 
área total, tiverem por atividade a prestação de serviços e 
comercialização de produtos essências, conforme 
abaixo listado: (...)

§ 2º Os Centros Comerciais do Municiṕio deveraõ 
respeitar a regra prevista no caput, ressalvando-se o 
funcionamento dos boxes que se destinam a ̀ 
comercializaçaõ de gêneros alimentićios, naõ sendo 
devido o pagamento dos correspondentes preços 
pub́licos aplicav́eis enquanto perdurar a proibiçaõ 
determinada.

Art. 11 (…)

§ 3º A suspensaõ dos prazos disciplinada neste artigo 
naõ se aplica aos prazos no âmbito dos procedimentos 
licitatoŕios, os quais teraõ curso regular, cabendo a ̀
Diretoria de Compras (DICOMP) manter os meios 
necessaŕios ao acesso as̀ informaçoẽs pelos licitantes, 
bem assim adotar as medidas necessárias para a 
realização das sessões públicas nos processos 
licitatórios, respeitando as medidas de prevenção 
orientadas pelas autoridades de saúde pública, 
especialmente a disponibilização de álcool em gel, 
manutenção da distância mínima de 2m (dois metros) 
entre os presentes e exigindo a utilização de máscaras 
por todos, esta sob a responsabilidade de cada um, 
individualmente, permitindo-se, diante da alegação de 
falta das máscaras comercializadas, a utilização de 
mascaras em modelos alternativos, nos termos da 
o r i e n t a ç ã o  d o  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e  
(h t t ps : / /www.saude .gov.b r /no t i c i as /agenc ia -
saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-
prevencao-contra-o-coronavirus).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 

2m

são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR ROMUALDO BAHIA CALDAS, cadastro nº 
830833, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo 
GES V na estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - 
SESP, em 31 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2020

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

EXONERAR MARIVALDO BOMFIM, cadastro nº 
829594, do cargo de Gerente, símbolo GES IV na 
estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV, em 31 de 
março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2020

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

EXONERAR FLORISVALDA MARIA DOS SANTOS LIMA, 
cadastro nº 829771, do cargo de Supervisor de Serviços, 
símbolo GES V na estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, em 31 de 
março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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CONTRATO N.º 0337/2020

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa SAFIRA TRANSPORTES E 
TURISMO EIRELI.

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 SAFIRA TRANSPORTES E 
TURISMO EIRELI, com sede à RUA ARGILA, Nº 39 A, 
ALTO DO TRIÂNGULO, CAMAÇARI - BA, CEP: 
42.807-180, telefone (71) 3621-2392, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 06.887.204/0001-72, representada 
neste ato pelo Srº. RENATO CUNHA SOUTO,  inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 968.159.905-59, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada no processo administrativo n.º 
00641.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.º 0112/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0219/2019 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:

a) Edital do Pregão nº 0112/2019 (PRESENCIAL) 
b) Proposta de preços apresentada pela contratada
c) Ata de Registro de Preços nº 0219/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

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.

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

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$ 1.041.246,75 (Hum 
milhão quarenta e hum mil duzentos e quarenta e seis 
reais e setenta e cinco 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 
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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.

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 

PREGÃO N.° 0112/2019 
(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.

Os serviços serão contados a partir do recebimento 
de cada ordem de serviço ou documento equivalente, 
conforme Anexo I do edital do 

CLÁUSULA SEXTA - 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. Cumprir integralmente com as condições e 
exigências técnicas deste Contrato, do Termo de 
Referência (Anexo I do Pregão n.º 112/2019 
(Eletrônico) – COMPEL), e da proposta apresentada, 
independente de transcrição;
2. Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas no Termo de Referência, bem como 
gerenciamento e operações dos equipamentos, de 
acordo com a legislação em vigor;
3. Não utilizar o contrato, como garantia de qualquer 
operação financeira, a exemplo de empréstimos
4. bancários ou descontos de duplicatas;
5. Arcar com os custos de manutenção dos veículos, 
inclusive substituição e reposição de peças, pneus, 
acessórios, motoristas e combustíveis;
6. Solicitar os veículos locados para revisão ou 
manutenção preventiva, mediante comunicação prévia 
de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito à Prefeitura e 
substituir por outro de igual característica;
7. Arcar com as despesas oriundas de combustível, 
motorista, manutenção, limpeza, IPVA, emplacamentos, 
licenciamentos, seguro obrigatório e demais impostos e 
taxas referentes aos veículos, correrão por conta da 
CONTRATADA.
8. Possuir toda a documentação dos veículos de porte 
obrigatório, bem como o comprovante da apólice
9. de seguro.
10. Efetuar as trocas de turnos dos motoristas no local do 
evento, onde os mesmos deverão estar
11. presentes com antecedência de no mínimo 30 (trinta) 
minutos.
12. Designar por escrito um preposto da CONTRATADA 
com poderes para solucionar todas as ocorrências 
durante a execução do Contrato, no ato do recebimento 
da Ordem de Serviço.
13. No caso de substituição do preposto a CONTRATADA 
deverá informar imediatamente a  CONTRATANTE, por 
escrito e com a indicação do novo preposto.
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CLÁUSULA SÉTIMA - 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 OITAVA - DAS SANÇÕES

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

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

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

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do 
contrato;

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor 
global do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre 
o valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%;

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

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

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%.

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

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 05 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes 
nas suspensões elencadas nos incisos III e IV desta 
Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração.

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas.
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO
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A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93.

C L Á U S U L A  D É C I M A  -  D A  C E S S Ã O ,  
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 PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

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

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

C L Á U S U L A  D É C I M A  S E G U N D A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES

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

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

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

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições 

fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, 
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 
do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - 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, 31 de março de 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

RENATO CUNHA SOUTO
CONTRATADA

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Governo do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0038/2020 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
auditoria contábil-financeira, com o fim de auditar, 
durante o período de desembolso do empréstimo, a 
execução do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E 
AMBIENTAL, no Município de Camaçari; verificando, 
com base nos instrumentos estabelecidos, a utilização 
dos recursos, da contrapartida local e os pagamentos 
efetuados com recursos do empréstimo. LOTE 01: 
VALOR GLOBAL: R$ 104.894,40 (cento e quatro mil 
oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta 
centavos); PROMINENTE FORNECEDOR: AUDIMEC 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP; DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2020. JOSÉ GAMA NEVES.
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CONTRATO N.º 0333/2020. CONTRATADO: AUDIMEC 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP, Pregão 
eletrônico n.º0038/2020 – COMPEL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de auditoria contábil-financeira, com o fim de 
auditar, durante o período de desembolso do 
empréstimo, a execução do PROGRAMA DE 
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, 
SOCIAL E AMBIENTAL, no Município de Camaçari; 
verificando, com base nos instrumentos estabelecidos, a 
utilização dos recursos, da contrapartida local e os 
pagamentos efetuados com recursos do empréstimo. 
VALOR GLOBAL: R$ 104.894,40 (cento e quatro mil 
oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
8003; Elemento de Despesa: 44.90.39.00; Fonte: 
0100000/4191000. DATA DA ASSINATURA: 26/03/2020. 
 JOSÉ GAMA NEVES  

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE      
REGISTRO DE PREÇOS

.

 Registro de Preço para aquisição de álcool 
etílico, água deionizada e hipoclorito, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA

 
. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020. 

– SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0047/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de álcool etílico, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/04/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0186/2020 – 
PREGÃO Nº 0047/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO:

.  
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA 
LTDA LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0211/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o

 D ATA  D A  
HOMOLOGAÇÃO: 02/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0183/2020 – 
PREGÃO Nº 0211/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO:

.  
PROMITENTE FORNECEDOR:

. 
LUIZ EVANDRO 

VARGAS DUPLAT 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0184/2020 – 
PREGÃO Nº 0211/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO:

.  
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA 
LTDA LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0185/2020 – 
PREGÃO Nº 0211/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO:

.  
PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – 
EPP  LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT 

 registro de 
Preço para aquisição de álcool etílico, água deionizada e 
hipoclorito, para atender as Unidades de Saúde do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A .

 Registro de Preço para aquisição de álcool 
etílico, água deionizada e hipoclorito, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA

 NORDPELL 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HIGIENICOS LTDA
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020. 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 Registro de Preço para aquisição de álcool 
etílico, água deionizada e hipoclorito, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA

 
. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020. 

– SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

 Registro de Preço para aquisição de álcool 
etílico, água deionizada e hipoclorito, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA

 

. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020. 
– SECRETÁRIO DA 

SAÚDE.
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EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 019/2020. 3° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 006/2017. Objeto: Este termo aditivo tem 
como objeto alterar a Cláusula segunda – Do prazo da 
vigência - do contrato nº 006/2017, assinado em 05 de 
Abril de 2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para 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, 
treinamento, manutenção, suporte e envelopamento de 
NAE e NIP que atenda o CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro.
Contratado: MARTINS & NERI LTDA. Valor global: R$ 
645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais). 
Período de vigência: 12 meses apartir de 05 de Abril de 
2020; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
Camaçari,23 de Março de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente
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