
DECRETO

DECRETO Nº 7357/2020
DE 30 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a instituição do toque de 
recolher como medida complementar de 
prevenção e controle para enfrentamento do 
COVID-19, 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 mesmo apoś a adoçaõ de medidas de 
restriçaõ pelo Municiṕio, foi detectado aumento de 
circulaçaõ de pessoas e veićulos em determinadas aeŕeas 
e o consequente aumento dos niv́eis de contaminaçaõ 
pelo COVID-19;

Considerando que as medidas de isolamento se 
apresentam como a principal medida no combate à 
disseminação do COVID-19, mas que os números 
atualmente constatados apontam para a exigência da 
adoção de medidas pontuais com maior grau de restrição;

Considerando que as localidades de Catu de Abrantes, 
Vila de Abrantes, Arembepe, Ponto Certo e Gleba E, vêm 
apresentando grande nuḿero de aglomeraçoẽs e um 
relaxamento no isolamento social pela populaçaõ, com 
consequente avanço no número de casos de 
contaminação da COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o toque de recolher no âmbito do 
Município de Camaçari, consistente na restriçaõ de 
locomoçaõ noturna, vedado a qualquer individ́uo a 
permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e 
praças pub́licas, no período compreendido entre 30 de 
maio a 8 de junho, da seguinte forma:

a. Nos dias de segunda a sexta-feira, a restrição será das 
20h a ̀s 05h da manhã do dia seguinte;

b. os dias de sábado e domingo, a restrição será das 16h às 
5h da manhã do dia seguinte;

c. Excepcionalmente, no sábado do dia 30 de maio, a 
restrição será das 20h a ̀s 05h da manhã do dia seguinte. 

§ 1º Excetuam-se da restrição prevista no caput deste 
artigo as hipóteses de deslocamento caracterizados por 
situação de urgência, a exemplo da necessidade de 
acesso a serviços essenciais de saúde e farmácia, bem 
como àqueles que tenham em tal período a necessidade 
de deslocamento para fins de trabalho ou retorno deste ao 
domicílio.

§ 2º Excetuam-se, ainda, da regra do caput os 
deslocamentos dos prestadores de serviços na 
modalidade entrega em domicílio (delivery) de alimentos, 
os quais terão permissão de funcionamento e circulação 
até às 23:59h, com tolerância de até 1h (uma hora) para o 
deslocamento de seus colaboradores para o retorno para 
seus domicílios. 

Art. 2º No período especificado no caput do artigo 1º deste 
Decreto, todo o comércio deverá permanecer fechado, 
inclusive aqueles considerados essenciais, com ressalva 
para os serviços de saúde, incluindo-se nestes as 
farmácias e clínicas veterinárias.

Art. 3º No período compreendido entre os dias 30 de maio 
a 7 de junho de 2020, as localidades de Catu de Abrantes, 
Vila de Abrantes, Arembepe, Ponto Certo e Gleba E terão a 
aplicação de medidas de prevenção complementares para 
enfrentamento da disseminação do COVID-19, mediante 
apoio e proteça ̃o aos moradores e restrição de atividades, 
nos seguintes termos:

§ 1º Como medidas de proteçaõ, no período e localidades 
referidos do caput deste artigo serão realizadas e 
intensificadas em favor da população as seguintes aço ̃es:

I – distribuiçaõ de maścaras;

II – realizaçaõ de testes raṕidos;
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III – distribuiçaõ de cestas baśicas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade; 

IV – higienizaçaõ e lavagem de ruas;

V – açoẽs de combate ao mosquito aedes aegypti;

VI – apoio as̀ instituiçoẽs que atendam idosos, crianças e 
pessoas portadoras de deficiência, localizadas nas aŕeas;

VII – CRAS itinerante.

§ 2º Como medidas restritivas complementares, no 
período e localidades referidos do caput deste artigo 
ficarão suspensas a realizaça ̃o de toda e qualquer 
atividade econômica formal e informal, incluindo 
ambulantes e feirantes, excetuado o funcionamento dos 
seguintes estabelecimentos:

I – supermercados;

II – farmaćias;

III – agências bancaŕias e loteŕicas;

IV – repartiçoẽs pub́licas e cartoŕios;

V – estabelecimentos que estejam funcionando em regime 
de entrega em domicílio (delivery), naõ  sendo permitido o 
sistema de retirada no local e desde que mantidas as 
portas fechadas ao pub́lico;

VI – serviços de saud́e de urgência e emergência e hospital 
dia;

VII – serviços de imagem radioloǵica;

VIII – atendimentos de tratamentos contińuos a exemplo 
de oncologia, hemoterapia e hemodiaĺise;

IX – laboratoŕios de anaĺises clińicas;

X – estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares; 

XI – clinicas veterinaŕias.

§ 3º As regras definidas no § 2º deste artigo se aplicam aos 
templos e igrejas.

§ 4º Os estabelecimentos que naõ tiveram suas atividades 
suspensas deveraõ observar as regras de uso de 
maścaras e limitaçaõ de pub́lico ja ́ em vigor conforme 
legislaçaõ municipal.

§ 5º O naõ cumprimento das medidas estabelecidas no 
presente Decreto sera ́ caracterizado como infraçaõ a ̀
legislaçaõ municipal e sujeitara ́o infrator as̀ penalidades e 
sançoẽs.

Art. 4º Os titulares dos oŕgaõs da Administraçaõ Direta e 
Indireta, no âmbito de suas competências, poderaõ 
expedir normas complementares, relativamente a ̀ 
execuçaõ deste decreto, bem como decidir casos omissos.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE MAIO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA DA ORDEM DE SERVIÇO DO 
CONTRATO 0453/2019

Na publicação do Diário Oficial 1294 de 14 de novembro de 
2019, pág. 5

Onde se lê:

Leia-se:

Camaçari, 19 de maio de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, CNPJ 07.482.299/0001-07, a iniciar a Execução 
dos Serviços e das obras de requalificação da Praça das 
Mangabas, no Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 504/2019.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, 
cadastro 83154-2, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, 
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
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8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as 
ordens de serviços parciais.

     
Camaçari, 31 de janeiro de 2020

Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza 

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Juamerson Maick Lemos de Araújo 
JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO 
N.º 081/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Teste Rápido IgG e 
IgM para SARS COV-2 (novo coronavírus) para atender a 
demanda da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
conforme quantidade e especificação constante neste Termo de 
Referência. Acolhimento: 05/06/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 05/06/2020, às 09h00min; Disputa: 05/06/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações:Edital/ 
Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE ABERTURA CREDENCIAMENTO 
N.º 0005/2020 - COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, comunica aos 
interessados que está aberto o CREDENCIAMENTO N.º 
0005/2020 – COMPEL, cujo objeto é a credenciamento de 
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de saúde que 
dispunham de Laboratórios de Análises Clínicas para coleta, 
análise e detecção do Novo Coronavírus - COVID – 19 por meio 
do teste molecular para detecção do SARS-CoV 2, por RT-PCR, 
no Município de Camaçari, com base nas necessidades 
complementares da rede pública e nos preços fixados pela 
Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS , e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do Conselho 
Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 2011; aos usuários 
do SUS Municipal, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Termo. O Edital estará disponibilizado no sítio da Prefeitura 
de  Camaçar i /Por ta l  de  Compras ,  (www.compras .  
camacari.ba.gov.br). Os interessados em se credenciar para 
presta os serviços objeto do presente credenciamento à 
Prefeitura Municipal de Camaçari, deverão enviar sua 
documentação no e-mail: credenciamentocmp@gmail.com, dentro 
da vigência do Edital. Salientamos que a forma de apresentação 
da documentação se dá excepcionalmente em virtude do 

COVID-19. Ana Carla Costa Paim – Presidente em Exercício da 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL. 
Camaçari, 30/05/2020.

 

AVISO DE ABERTURACHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0005/2020 – COMPEL

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0005/2020 – COMPEL, que visa o 
chamamento público de pessoa jurídica para oferta de 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), incluindo toda 
a estrutura física e funcional necessária todos os dias da 
semana, 24 horas por dia, incluindo sábado, domingo e 
feriados, bem como recursos humanos e tecnológicos 
para o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e com 
base nas necessidades complementares da rede pública, 
diante do cenário atual de circulação do COVID - 19 (Novo 
Coronavírus) no Estado da Bahia, agravado pelo 
surgimento de casos graves no município de Camaçari, 
atendendo as condições do Edital e seus anexos, estará 
disponibilizado no sítio da Prefeitura de Camaçari/Portal 

de Compras, (www.compras.camacari.ba.gov.br). 
Local para entrega dos documentos e da amostra: 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia, no PRAZO DE ATÉ 72 (SETENTA E 
DUAS) HORAS. Informações através do e-mail: 

credenciamentocmp@gmail.com .  Camaçar i ,  
30/05/2020.Ana Carla Costa Paim - Presidente em 
Exercício da Comissão Central Permanente de Licitação- 
COMPEL

AVISO DE ABERTURA CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0006/2020 – COMPEL

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0006/2020 – COMPEL, que visa o 
chamamento público para aquisição de Teste Rápido para 
detecção de antígenos para SARS COV-2 (novo 
coronavírus) para atender a demanda da Rede de Saúde 
do Município de Camaçari, conforme quantidade e 
especificação constante neste Termo de Referência, 
atendendo as condições do Edital e seus anexos, estará 
disponibilizado no sítio da Prefeitura de Camaçari/Portal 

de Compras, (www.compras.camacari.ba.gov.br). 
Local para entrega dos documentos e da amostra: 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia, no PRAZO DE ATÉ 72 (SETENTA E 
DUAS) HORAS. Informações através do e-mail: 

credenciamentocmp@gmail.com .  Camaçar i ,  
30/05/2020.Ana Carla Costa Paim - Presidente em 
Exercício da Comissão Central Permanente de Licitação- 
COMPEL
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