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PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 0192/2020

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 
0192/2020 firmado entre o Município de Camaçari/BA e a 
empresa Cordeiro Carapia Comércio de Produtos 
Hospi ta lares,  inscr i ta  no CNPJ/MF sob nº  
09.090.958/0001-95.

Onde se lê:
(…) Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação: 4019; Elemento de Despesa: 
33903000; Fonte: 0114000

Leia-se:
(…) Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta de dotações orçamentárias específicas.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 
nº 0192/2020.

Camaçari, 15 de junho de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário da Saúde

CONTRATO N.º 0384/2020

Contrato de aquisição que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa NOEL DA SILVA VILELA 
FILHO.

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, 
inscrito no CPF sob n.º 133.146.705-59, doravante 
denominado CONTRATANTE e NOEL DA SILVA 
VILELA FILHO, com sede à RUA DO ZAIRE, Nº 383, 
GALPÃO 05, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE 
VARGAS, SALVADOR- BA, CEP: 41.230-060, telefone 
(71) 3211-0740/99945-9409, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o n° 05.532.251/0001-30, representada neste ato 

LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT

PORTARIA N.° 032/2020
DE 16 DE JUNHO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1.º Designar o servidor ANTONIO RAIMUNDO DOS 
SANTOS, Matrícula n.º 830250,para atuar como 
FISCAL responsável pelo Recebimento e Conferência 
das Máscaras Artesanais, objeto do Processo 
A d m i n i s t r a t i v o  0 0 2 7 2 . 1 1 . 0 7 . 6 8 2 . 2 0 2 0 ,  
CREDENCIAMENTO 0004/2020, prevista na Lei 
8.666/1993, artigo 15 § 8º. 

Art. 2.º O citado Servidor terá a responsabilidade de 
receber e examinar, no que diz respeito a quantidade e a 
qualidade do material entregue, rejeitar o material que 
estiver fora das especificações do contrato ou documento 
equivalente, expedir Termo de Recebimento e Aceitação 
ou Notificação, no caso de rejeição do material.

Art. 3.º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 08 de 
Maio de 2020.

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 16 DE JUNHO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
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pelo Sr. NOEL DA SILVA VILELA FILHO, inscrita no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 187.738.005-97, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada no processo administrativo n.º 
00309.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0069/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0217/2019 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) Proposta de preços apresentada pela contratada
b) Ata de Registro de Preços nº 0217/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de impressos gráficos (formulários), para 
atender a necessidade dos diversos setores e unidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-BA.

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$ 320.948,46 (trezentos 
e vinte mil novecentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e seis 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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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 i a  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

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0069/2019 - 

, 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 10 (dez) 

dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.

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. 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;
2. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade 
que interfira no bom andamento dos serviços;
3. Atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos serviços executados, providenciando sua 
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
4. 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;
5. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação;
6. Observar a legislação federal, estadual e municipal 
relativa ao objeto do contrato;
7. 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);

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

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

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

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l 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 
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 
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“b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

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

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

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

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

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
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, 08 de junho de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
CONTRATANTE

NOEL DA SILVA VILELA FILHO
CONTRATADA

ORDEM DE PARALISAÇÃO 
DO CONTRATO Nº. 503/2019

Solicitamos que a Empresa RCI CONSTRUÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA. paralise temporariamente o Contrato 
de Reformas e melhorias das Unidades de Saúde 
(UPA/POLICLINICA E UBS), nº. 503/2019, celebrado em 
20 de Dezembro de 2019 com esta Municipalidade, e 
com Ordem de Serviço inicial em 13 de Janeiro de 2020, 
considerando a necessidade de aditamento do mesmo 
por falta de serviços essenciais que não estão 
contemplados na planilha orçamentária, bem como a 
insuficiência de quantitativos já existentes para o que é 
requerido no objeto, para fins de viabilização da 
continuidade de atendimento aos serviços, sem 
prejuízos ao objeto do contrato.

Informamos ainda que após a regularização das 
pendências supra mencionadas, emitiremos uma nova 
ordem de reinicio para contrato em epígrafe. 

Devido à paralisação aqui solicitada, o prazo final do 
contrato nº. 503/2019 que era para 13 de Julho de 2020, 
ficará suspenso, até a emissão da ordem de reinicio dos 
serviços. O contrato de valor total de 2.117.809,51(dois 
milhões cento e dezessete mil oitocentos e nove reais e 
cinqüenta e um centavos) mantém saldo de 2.061.451,06 
(dois milhões sessenta e um mil quatrocentos e 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
18 de Junho de 2020 - Ano XVII

Nº 1435 - Pagina. 05 de 08



cinqüenta e um reais e cinqüenta e seis centavos.

A paralisação deverá ser efetivada em até 02 (dois) dias 
úteis, a contar do recebimento deste documento.

Camaçari, 01 de Fevereiro de 2020.

Elias Natan Moraes Dias                                         
Secretário de Saúde

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO (*)

Portaria nº 12/2020
de 08 de junho de 2020

Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Municipal Coordenadora da Implantação 
da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares que lhe são 
conferidas nos termos do art. 205 da Constituição 
Federal de 1988; no Inciso IV do Artigo 9º e artigo 26 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nª 9394/96; na 
Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE; na Lei Estadual nº. 13.559 de 11 de 
maio de 2016, que aprova o Plano Estadual de Educação 
– PEE do Estado da Bahia; na Lei nº 1415/2015 que 
aprova o Plano Municipal de Educação – PME,

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas 
para o alcance da melhoria dos resultados da 
aprendizagem dos alunos;

CONSIDERANDO a importância do trabalho conjunto no 
processo de (re)elaboração curricular à luz da Resolução 
CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em 
Regime de Colaboração, para oferta de uma educação 
pública de qualidade, 

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear os representantes, abaixo indicados, 
para a Comissão Municipal Coordenadora da 
Implantação da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC:

Art. 2º - A Comissão é de caráter Consultiva e deverá 
debater sobre as possibilidades e necessidades da 
implantação da BNCC, gerando participação e 
envolvimento no processo.

Art. 3º - São atribuições da Comissão Municipal 
Coordenadora da Implantação da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC
I. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de 
(re)elaboração curricular
II. Validar o planejamento e cronograma de ações;
III. Disponibilizar materiais de estudo;
IV. Orientar e zelar pela ampla comunicação do 
processo;
V. Estudar o histórico curricular do município; 
VI. Compor grupos de trabalho para produzir os textos 
do novo currículo;

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
18 de Junho de 2020 - Ano XVII
Nº 1435 - Pagina. 06 de 08

S
E

D
U

C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



VII. Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes 
à (re)elaboração do currículo

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

(*) Republicado por incorreção, tendo em vista erro 
na grafia de nomes de representantes de segmentos 
(Publicação anterior: DOM nº 1430, de 09/06/2020 – 
Ano XVII: páginas 06 e 07).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
N° 351/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE CAMACARI E  JURANILDES 
MELO DE MATOS ARAUJO. DO OBJETO: Este 
termo aditivo tem por finalidade alterar a Clausula 
SEGUNDA(DO PRAZO) do instrumento contratual 
n°351/2019, firmado em 24 de julho de 2019, 
firmado originalmente em 26 de junho de 2019, 
conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na Clausula anterior fica 
prorrogado por mais 12(doze) meses, de modo que 
a partir de 24 de julho de 2020, passará a viger ate 
24 de julho de 2021.DO PREÇO:  Em virtude do 
contrato original n°351/2019 Ter como objeto uma 
locação imobiliária , que por sua natureza é de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de 
prazo contida na Clausula Segunda do presente 
Termo aditivo, o valor global estipulado para o 
referido instrumento é de R$72.000,00(setenta e 
dois mil reais ) e o valor mensal é de 
R$6.000,00(seis mil reais ), que permanecem 
inalterados, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na 
Clausula anterior, renunciado a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta da Ação 4051; fonte 0100.00Elemento de 
Despesa:33.90.36.00. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais clausulas e disposições do contrato 
originário, e de seus termos aditivos não 
modi f icadas por  es te  ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: 13 de junho de 2020.ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA . MUNICIPIO, 
JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO. 
LOCADOR

.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – ESTADO DA BAHIA, 
EM 08 DE JUNHO DE 2020.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERMO DE REVOGAÇÃO

 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto 

ono art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR o 
o

L O T E  0 5  d o  P R E G Ã O  N  0 3 6 / 2 0 2 0  
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

16/06/2020. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – Secretário da Administração.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
Nº 0001/2020 - COMPEL

 
O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Credenciamento a 
ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
LTDA, através do CREDENCIAMENTO Nº 
0001/2020 – COMPEL, OBJETO: 

Prefeitura Municipal de Camaçari
, de acordo com as condições 

Registro de preços para aquisição de material de 
expediente (grampos para grampeador 9/14, 
grampos para grampeador 23/24, grampos para 
grampeador 23/10, grampos para grampeador 
23/13, grampos para grampeador 26/6, mídia cd-
r, mídia cdrw, mídia dvdr, mídia de dvd-rw), para 
futuras contratações de acordo com a necessidade 
e conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari. 

Credenciamento 
de Pessoas Jurídicas para atuarem como 
Administradora de Benefícios com a finalidade de 
disponibilizar planos de assistência médica de 
operadoras de Planos de Saúde, na modalidade 
coletivo empresarial, devidamente autorizadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
para a cobertura assistencial médica ambulatorial e 
hospitalar, fisioterápica, psicológica, laboratorial, 
farmacêutica e internação, compreendendo partos 
e tratamentos realizados exclusivamente no País, 
com padrão de enfermaria e/ou apartamento, centro 
de terapia intensiva, ou similar, para tratamento das 
doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional  de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, e/ou operadora que assegure 
Assistência Odontológica, aos servidores da 

, bem como seus 
dependentes legais
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estabelecidas no Edital e seus anexos DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 04 de junho de 2020. Antônio 
Elinaldo Araújo da Silva, Prefeito do Município e 
Helder Almeida de Souza - Secretario da 
Administração.
 

 

TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 0004/2020

TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 0004/2020, celebrado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, representado pelo Prefeito 
Municipal ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, o Secretario da Administração HELDER 
A L M E I D A  D E  S O U Z A  e  A S S I S T E  
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, cujo 
objeto é Termo de Acordo de prestação de

DATA DA ASSINATURA: 04 de junho 
de 2020. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, 
Prefeito do Município e Helder Almeida de Souza - 
Secretario da Administração.

. 

 

 
assistência médica de operadoras de Planos de 
Saúde, na modalidade coletivo empresarial, 
devidamente autorizadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS para a cobertura 
assistencial médica ambulatorial e hospitalar, 
fisioterápica, psicológica, laboratorial, farmacêutica 
e internação, compreendendo partos e tratamentos 
realizados exclusivamente no País, com padrão de 
enfermaria e/ou apartamento, centro de terapia 
intensiva, ou similar, para tratamento das doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e/ou 
operadora que assegure Assistência Odontológica, 
aos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI. 
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