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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

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE JUNHO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

PORTARIA Nº 33/2020
DE 23 DE JUNHO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais ocupantes 
de cargos de 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 às 
avaliações 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 
supracitadas, aos servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0337/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato nº 
0337/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA e 
a empresa SAFIRA TRASNPORTES E TURISMO 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.887.204/0001-72, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos, para 
atender a Secretaria de Saúde do município de Camaçari 
– Ba.

Onde se lê:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da sua publicação na Imprensa Oficial.

Leia-se:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 04 (QUATRO) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0337/2020.

Camaçari, 31 de março de 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

RESOLUÇÃO Nº 13/2020
DE 17 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação da Minuta da Lei 
que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
destinar recursos para pagamento de 
auxílio financeiro em favor de indivíduos 

residentes no Município de Camaçari, 
infectados com o novo coronavírus (COVID-
19) que aceitem ser hospedados nos 
Centros de Acompanhamentos Clínico do 
Estado da Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação , o CMAS decidiu via meios de comunicação 
virtual na 218ª Ducentésima Décima Oitava Reunião 
Ordinária, realizada em  17 de junho de 2020.

                           RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade a Minuta da Lei que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar recursos 
para pagamento de auxílio financeiro em favor de 
indivíduos residentes no Município de Camaçari, 
infectados com o novo coronavírus (COVID-19)  que 
ace i t em se r  hospedados  nos  Cen t ros  de  
Acompanhamentos Clínico do Estado da Bahia.

Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Lícia Mattos Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Camaçari – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 14/2020 
DE 17 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de 
C o n t i n g ê n c i a  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDESdo Município de Camaçari para o 
enfrentamento à COVID-19

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.
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Considerando: 

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação, o CMAS decidiu via meios de comunicação 
virtual na 218ª Ducentésima Décima Oitava Reunião 
Ordinária, realizada em17 de junho de 2020.

                                   RESOLVE:

Art. 1º –Aprovar por unanimidade o Plano de 
Contingência da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES do Município de Camaçari para o 
enfrentamento à COVID-19.

 Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Lícia Mattos Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Camaçari – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 15/2020 
DE 17 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação 
do Recurso Emergencial COVID-19 para 
Execução das Ações Socioassistenciais da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.

Considerando: 

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação , o CMAS decidiu via meios de comunicação 
virtual na 218ª Ducentésima Décima Oitava Reunião 
Ordinária, realizada em  17 de junho de 2020.

                             RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade o Plano de Ação do 
Recurso Emergencial COVID-19 para Execução das 

o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 01 de 
abril de 2020,

o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 01 de 
abril de 2020,

Ações Socioassis tencia is  da Secretar ia  de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.

Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Lícia Mattos Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Camaçari – CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COMSEA)

RESOLUÇÃO Nº. 02/2020
DE 04 DE JUNHO DE 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe conferem a Lei Municipal de  n. º 678, de 27 de 
junho de 2005.

Considerando o Regimento Interno do COMSEA, 
publicado em Diário Oficial – Ano X – Nº 482 – de 22 a 28 
de Setembro de 2012.

Considerando Assembleia pública ocorrida no dia 18 de 
Junho de 2018, no Teatro Alberto Martins.
Considerando a Nomeação dos membros do COMSEA 
através do Decreto Nº 7058/2019, de 26 de Março de 
2019.

Considerando reunião extraordinária ocorrida no dia 16 
de abril de 2020, em formato virtual, devido à contenção 
da disseminação do COVID-19, prevista em Decreto 
Municipal Nº 7334/2020 de 13 de abril de 2020.

Considerando reunião ordinária ocorrida no dia 04 de 
Junho de 2020 em formato virtual, devido à contenção da 
disseminação do COVID-19, prevista em Decreto 
Municipal Nº  de 23 de maio de 2020.

Considerando o término do mandato dos membros do 
COMSEA em 18 de junho de 2020.

Considerando o Parágrafo Único do Artigo 7º do 
Regimento Interno do COMSEA.

                                  RESOLVE:

Art. 1º - Resolve reconduzir na forma da Lei Municipal de 
n. º 678, de 27 de junho de 2005 por dois anos 
consecutivos o mandato dos membros do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 
COMSEA, na condição de titulares e suplentes na forma 
abaixo: 

Dispõe sobre a recondução dos membros 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
(COMSEA) por dois anos consecutivos.

7355/2020
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I – Entidades da Sociedade Civil Organizada: 

II – Representantes do Poder Público: 

Art. 2º - Reconduzir por dois anos consecutivos a Mesa 
Diretora do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional – COMSEA, conforme Assembléia ocorrida 
no dia 16 de abril de 2020, com a seguinte composição:

a) Movimentos Populares Organizados: 
Titular: Grupo Gay de Camaçari 

b) Instituições Religiosas: 
Titular: Terreiro Unzó Tatêto Lembá 
Suplente: Associação Beneficente São Thomaz de 
Cantuária 

c) Associações Comunitárias: 
Titular: Associação Comunitária de Desenvolvimento de 
Parafuso Suplente:  Centro Comuni tár io de 
Desenvolvimento do Recanto das Árvores 

d) Associações de Agricultores Rurais 
Titular: Terreiro Unzó Roxe Amburê Nzambi Filho de 
Lembá 
Suplente: Terreiro Unzó Tateto Mutakalambô Diá Nzambi 
Filho de Lembá 

e) Entidades que Desenvolvam Políticas Sociais 
Titular: Grupo Anti-AIDS de Camaçari – GAAC 

f) Associações Vinculadas à Iniciativa Privada 
Titular: União das Organizações Sociais e Culturais de 
Camaçari – UOSCC 
Suplente: Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Sustentável.

a) Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 
– SEDES 
Titular: Beatriz Sousa da Silva 
Suplente: Cleida Melo Prates Silva 

b) Secretaria do Desenvolvimento Econômico – 
SEDEC
Titular: Luciano Santos Sampaio 
Suplente: Sebastião de Medeiros Filho 

c) Secretaria da Saúde – SESAU 
Titular: Nataline Matos de Aguiar 
Suplente: Neilde Matos Santiago Miranda

d) Secretaria da Educação – SEDUC 
Titular: Márcio Augusto dos Santos Tavares 
Suplente: Sandra Gonzaga Santana 

e) Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca – SEDAP
Titular: Mônica Evangelista dos Santos 
Suplente: Daniela Oliveira Ornelas Tavares

a) Presidente: Paulo Sérgio Paixão de Jesus
b) Vice-Presidente: Mônica Evangelista dos Santos
c) Secretária Executiva: Beatriz Sousa da Silva

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Sérgio Paixão de Jesus 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL  DE CAMAÇARI 

(COMSEA)

RESOLUÇÃO Nº 03/2020 
DE 12 de junho de 2020

Reforma Regimento do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari  - COMSEA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE CAMAÇARI - COMSEA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 
678/2005 de 27 de junho de 2005.

R E S O L V E

Art. 1º - Aprovar Reforma do Regimento do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Camaçari - COMSEA, na forma do Anexo Único que 
integra esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 12 de junho de 2020.

Paulo Sergio Paixão de Jesus Presidente

REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 

CAMAÇARI - COMSEA

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 1º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari - COMSEA, instituído pela Lei 
Municipal nº 678/2005 de 27 de junho de 2005, é órgão 
colegiado tem carater consultivo, constituindo-se em 
espaço de articulação entre governo municipal, 
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, e a sociedade civil para formular as 
diretrizes da política de segurança alimentar e 
nutricional, no municipio, o direito humano à alimentação 
adequada e saudável e a soberania alimentar.

Art. 2º - Compete ao COMSEA:
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I - Convocar a Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, bem como definir seus 
parâmetros de composição,  organização e 
funcionamento, por meio de regimento próprio;

II - Apreciar e aprovar a Política e o Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional elaborado por este 
Conselho e pela Gestão Municipal;

III - Articular, acompanhar e monitorar, em regime de 
colaboração com a gestão municipal, a implementação e 
a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

IV - Instituir mecanismos permanentes de articulação 
com órgãos e entidades congêneres de Segurança 
Alimentar e Nutricional no município e territórios de 
identidade, com a finalidade de promover o diálogo e a 
convergência das ações que integram o Sistema 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

V- Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na 
discussão e na implementação de ações públicas de 
Segurança Alimentar e Nutricional;

VI - Instituir mecanismos de formação e capacitação 
permanente dos conselheiros e observadores que 
integram o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari – COMSEA;

VII - Promover campanhas de conscientização da 
opinião pública sobre o direito humano à alimentação 
adequada e saudável, democratizando as informações 
inerentes à Segurança Alimentar e Nutricional;

VIII- Elaborar seu regimento interno, bem como propor 
suas alterações;

IX - Eleger seu Presidente, dentre os representantes 
da sociedadecivil;

X - Apoiar a atuação integrada dos órgãos 
governamentais e das organizações da sociedade civil 
envolvidas nas ações voltadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional;

XI - Criar instâncias para acompanhamento permanente 
de temas fundamentais na área de Segurança Alimentar 
e Nutricional; 

XII - Efetivar o controle social da Política Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, através do 
acompanhamento, articulação e monitoramento das 
ações destinadas a assegurar o direito humano à 
alimentação adequada e saudável;

XIII - Exercer outras atividades correlatas.

I. SEDES: Secretáriade Desenvolvimento Social e 
Cidadania;

II. Instituições Religiosas;

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Camaçari - COMSEA deve 
integrar o Sistema Municipal, Estadual e Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O COMSEA é constituído atraves de Decreto 
Municipal contendo a indicação dos conselheiros e 
suplentes, governamentais e da sociedade civil, com 
indicação das respectivas entidades, sendo 05 (cinco) 
representantes governamentais com titulares e 
suplentes e sendo 06 (seis) representantes da sociedade 
civil com titulares e suplentes.

§ 1º - A representação governamental será exercida 
pelos membros das secretarias seguintes:

II. SEDAP: Secretária de Desenvolvimento da Agricultura 
e Pesca;

III. SEDUC: Secretária de Educação;

IV. SESAU: Secretária de Saúde;

V. SEDEC: Secretária de Desenvolvimento Economico

§ 2º - Os representantes da sociedade civil serão 
escolhidos conforme critérios de indicação aprovados no 
Decreto Municipal:

I.Movimentos Populares Organizados;

III. Associações Comunitárias;

IV. Associações de Agricultores Rurais;

V. Entidades que Desenvolvam Políticas Sociais;

VI. Associações Vinculadas à Iniciativa Privada

§ 3º - Poderão participar do COMSEA, na qualidade de 
observadores, representantes de Conselhos de áreas 
afins, no âmbito municipal, estadual, e de organismos 
nacionais, indicados pelos titulares das respectivas 
instituições, por proposição de qualquer dos membros do 
COMSEA e após aprovação do Plenário.

§ 4º - Os membros representantes da sociedade civil 
serão escolhidos em evento convocado especialmente 
para esta finalidade pelo COMSEA, estes não serão 
remunerados, sendo, considerado como relevante 
serviço público;

Art. 4º - Os representantes da sociedade civil, titulares e 
suplentes, bem como os suplentes da representação 
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governamental, serão nomeados pelo Prefeito do 
Municipio de Camaçari. 

Art. 5º - Os representantes da sociedade civil têm 
mandato de 02 (dois) anos, contados da respectiva 
posse, permitida duas reconduções consecutivas. 

Art. 6º - O Conselho será presidido por um de seus 
membros, representante da sociedade civil, indicado 
pelo plenário do colegiado, na forma regimental, e 
nomeado pelo Prefeito do Municipio de Camaçari e terá 
como Secretaria Executiva o representante da Secretária 
de Desenvolvimento Social e Cidadania. 

Art. 7º- O COMSEA, previamente ao término do mandato 
dos conselheiros representantes da sociedade civil, 
constituirá comissão, composta por 05 (cinco) membros, 
dos quais 03 (três) serão representantes da sociedade 
civil, incluído o Presidente do Conselho, e 02 (dois) serão 
representantes do Governo, incluído a Secretaria 
Executiva, para os fins previstos no parágrafo único 
deste artigo. 

Parágrafo único - Cabe à comissão a condução do 
processo de escolha dos conselheiros representantes da 
sociedade civil, observados os critérios de representação 
deliberados pelo Decreto Municipal.

CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º - O COMSEA tem a seguinte organização: 

I. Presidência;

II. Vice-Presidência; 

III. Plenário; 

IV. Câmaras Temáticas; 

V. Secretaria Executiva.

Seção I
Da Presidência Art. 9º - À Presidência compete:

Seção II
Da Vice-Presidência

I. Convocar, presidir e coordenar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho;
II. Zelar pelo cumprimento das deliberações do 
Conselho;
III. Representar externamente o Conselho;
IV. Manter interlocução permanente com a gestão 
municipal;
V. Propor e instalar Comissões Temáticas e Grupos de 
Trabalho, designando o coordenador e os demais 
membros, bem como estabelecendo prazo para 
apresentação dos trabalhos, conforme deliberado pelo 
Plenário;
VI. Exercer nas reuniões do Conselho o voto desempate;
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas 
pelo Conselho;

Art. 10 - À Vice-Presidência compete:

I. Na ausência do presidente, convocar, presidir e 
coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho;
II. Zelar pelo cumprimento das deliberações do 
Conselho;
III. Na ausência do presidente representar interno e 
externamente o Conselho;
IV. Na ausência do presidente propor e instalar 
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho, designando 
o coordenador e os demais membros, bem como 
estabelecendo prazo para apresentação dos trabalhos, 
conforme deliberado pelo Plenário;
V. Exercer nas reuniões do Conselho o voto 
dedesempate;

  

Seção III Do Plenário

Art.11 - Compete, privativamente ao Plenário, além 
das competências definidas no art. 2º deste Regimento:

I. Propor, discutir,aprovar e votar as matérias pertinentes 

ao COMSEA;

Seção IV
Das Câmaras Temáticas 

Art. 12 - O COMSEA contará com Câmaras Temáticas, 
designadas pelo Plenário, para assessorar o Conselho 
nas matérias de sua competência. 

§ 1º - O Presidente do COMSEA, com a aprovação do 
Plenário, designará conselheiros para compor Câmaras 
Temáticas, observada a mesma proporcionalidade da 
sua composição, cujas funções são definidas neste 
Regimento Interno. 

§ 2º - O COMSEA poderá criar Grupos de Trabalho, de 
caráter temporário, mediante decisão do Plenário, com 
participação de Conselheiros e técnicos governamentais 
e não governamentais, com vistas a elaborar propostas 
sobre matérias específicas.

§ 3º - As Câmaras Temáticas e os Grupos de Trabalho 
poderão convidar representantes de entidades da 
sociedade civil, de órgãos e entidades públicas ou 
privadas, além de técnicos afeitos aos temas nelas em 
estudo.

§ 4º - As Câmaras Temáticas e os Grupos de Trabalho 
serão dirigidas por um Coordenador e contarão, ainda, 

VI. Exercer outras atribuições que lhe forem 
designadas pelo Conselho.

II. Reunir-se, ordinariamente ou extraordinariamente, 
quando de sua convocação;
III.    Aprovar o regimento do COMSEA, bem como 
propor alterações;
IV.   Indicar Conselheiros para composição das 
Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho;
V. Estruturar e aprovar o Planejamento Estratégico do 
COMSEA e acompanhar a sua execução.
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com um Secretário, um deles escolhido dentre os 
representantes da sociedade civil e o outro dentre os 
representantes do poderpúblico. 

Art. 13- Compete às Câmaras Temáticas e aos Grupos 
de Trabalho:

Parágrafo único - As Câmaras Temáticas serão 
compostas por Conselheiros do COMSEA, cabendo ao 
Plenário definir em Resolução as suas respectivas áreas 
de atuação. 

Art. 14- O COMSEA poderá criar Grupos de Trabalho, de 
caráter temporário, com recomendação ou referendo do 
Plenário, sempre que houver questões que tenham um 
objetivo específico, bem como para elaborar propostas 
de Resoluções a serem posteriormente submetidas ao 
Plenário. 

Parágrafo único - Os grupos de trabalho de que trata o 
caput deste artigo deverão ter em sua composição, 
representantes do poder público e da sociedade civil, e 
prazo determinado para apresentação de suas 
conclusões.

Seção V
Da Secretaria Executiva 

Art. 15 - Compete à Secretária Executiva

I - Assessorar a Plenária do COMSEA, visando 
aprofundar a análise das matérias submetidas ao 
Conselho; 

II - Discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática 
atinente; 

III - Elaborar pareceres, estudos e relatórios a serem 
apreciados e aprovados no Plenário, relativos às 
matérias de sua competência e de relevância para as 
políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, bem 
como sobre temas específicos, por delegação do 
Plenário. 

I - Promover o preparo e a expedição da correspondência 
do Conselho;
II - Executar as atividades de apoio técnico e 
administrativo do Conselho;
III - Zelar pela manutenção e ordem dos serviços, 
documentos e arquivos do COMSEA;
IV  - Promover a publicação de resoluções, ordens de 
serviço e expedientes de deliberação do Plenário;
V - Expedir comunicação aos integrantes do COMSEA, 
com pauta prévia, para reuniões plenárias, com 
antecedência de 05 (cinco) dias úteis;
VI - Promover o registro, expedição, controle e guarda 
de processos e documentos do COMSEA;
VII  - Preparar os elementos necessários à confecção 
de relatórios das atividades do COMSEA;
VIII - Redigir a Ata e demais registros das reuniões do 
COMSEA;
IX -Providenciar serviço de arquivo e publicação;
X - Registrar a frequência dos membros do Conselho;
XI - Elaborar relatório das atividades e submeter ao 
Presidente do Conselho;
XII - Prestar esclarecimentos solicitados por membros 

do Conselho;
XIII - Executar outras tarefas determinadas pelo 
Presidente do Conselho.

§ 1º - A Secretaria Executiva funcionará em espaço físico 
específico, adequado para suas funções, e contará com 
servidores, equipamentos e infraestrutura que 
respondam às necessidades operacionais do COMSEA.

§ 2º - O quadro de pessoal da Secretaria Executiva, 
observadas as disposições normativas vigentes, será 
composto do quantitativo de servidores necessários para 
responder às necessidades operacionais, técnicas, 
administrativas e de assessoria do COMSEA.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 16 - O Plenário reunir-se-á de forma ordinária, 
Mensalmente,  por convocação do seu Presidente, ou 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou 
de 1/5 (um quinto) de seus membros, observado, em 
ambos os casos, o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para 
a realização da reunião. 

§ 1º- O quorum mínimo exigido para a realização de 
reunião do CONSEA é da maioria absoluta dos 
Conselheiros em primeira chamada. 

§ 2º- Não havendo quorum para instalação da reunião, 
aguardar-se-á 30 (trinta) minutos, quando se fará a 
segunda chamada e iniciar-se-ão os trabalhos desde que 
presentes 1/3 (um terço) dos membros do Conselho, 
notificando-se os conselheiros ausentes. 

§ 3º- O quorum mínimo para deliberações do CONSEA, 
quando referentes a sua rotina de funcionamento e 
mudança de regimento, será de maioria simples. 

§ 4º - Para deliberações atinentes aos objetivos 
estratégicos do Conselho, suas competências e 
atribuições e proposições apresentadas pelas Câmaras 
Temáticas, o quorum mínimo exigido é de maioria 
simples de seus membros. 

Art. 17- As matérias debatidas e aprovadas pelo 
COMSEA serão apresentadas na forma de resolução, 
parecer ou exposição de motivos. 

Paragrafo único - As decisões são tomadas por maioria 
simples, de forma aberta, observando o quorum mínimo 
de metade e mais um de seus Conselheiros. 

Art. 18- O Plenário do Conselho procurará decidir por 
consenso, e as suas deliberações serão denominadas 
"Resoluções”. 

Art. 19 - As reuniões do Plenário serão dirigidas por seu 
Presidente. 

Parágrafo único - Em caso de ausência, o Presidente do 
Conselho será substituído pelo Vice-presidente e este na 
ausência pela Secretária Execultiva e, na ausência deste 
último, a reunião será dirigida por membro do Conselho, 
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escolhido peloPlenário. 

Art. 20 - A ausência às reuniões plenárias deve ser 
justificada em comunicação por escrito, à Secretaria 
Executiva, com antecedência de, no mínimo, 03 (três) 
dias, ou 03 (três) dias posteriores à sessão, se 
imprevisível for afalta. 

Art. 21- As matérias constantes da ordem do dia para a 
deliberação do COMSEA devem ser apresentadas e 
agendadas previamente pelos Conselheiros, 
individualmente, ou pelas Câmaras Temáticas ou Grupos 
de Trabalho previamente designados para apreciar a 
matéria respectiva, com antecedência de 15 (quinze) 
dias para a realização da reunião. 

Art. 22 – As matérias que necessitarem ser submetidas 
ao Plenário devem ser discutidas previamente nas 
Câmaras Temáticas e somente de forma excepcional, por 
aprovação prévia do Plenário, poderão ser apresentadas 
diretamente a sua apreciação. 

Art. 23 - Os trabalhos das sessões plenárias terão a 
seguinte sequência: 

IV- Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia;
V - Apresentação, discussão e aprovação das matérias 
agendadas; 
VI - Encerramento. 

Parágrafo único - Em casos de relevância e urgência, 
o Plenário poderá alterar a ordem do dia, introduzindo 
proposta extraordinária. 

Art. 24 - A  deliberação de matéria o b e d e c e r á  a o
seguinte procedimento: 

do Plenário. 

Parágrafo único - No caso excepcional de 
encaminhamento de proposição direta para apreciação 
do Plenário, obedecido o disposto neste artigo, adotar-
se-á o seguinte procedimento:

I Verificação da presença e da existência de quorum para 
instalação do Colegiado;

II - Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 
III – Informes gerais;

I - o Presidente dará a palavra ao relator da proposição 
que a apresentará sucintamente e dará conhecimento do 
parecer ou relatório elaborado previamente pela Câmara 
Temática e Grupos de Trabalho;

II - o parecer ou relatório deverá trazer o conteúdo das 
deliberações aceitas, acrescidas ou rejeitadas e será 
sempre sobre ele que o Plenário deverá deliberar;

III - aprovado o relatório, o relator poderá sugerir a minuta 
de resolução ou o registro em Ata da deliberação 
aprovada;

IV a leitura do parecer ou relatório poderá ser dispensada 
a critério 

I - o autor, apresentará, sucintamente aproposição;

II - admitir-se-ão até 03 (três) manifestações de 
conselheiros, na ordem em que se inscreverem para tal, 
na própria reunião, para encaminhamento de 
proposições para deliberação a respeito da matéria do 
Plenário; 

III - aprovada a proposição, caberá ao Presidente do 
COMSEA sugerir a minuta de Resolução ou registro em 
Ata da deliberação aprovada. 

VI - Expedir Resoluções e demais atos decorrentes das 
deliberações do Plenário, encaminhando-os a quem de 
direito;
VII - Delegar representação, desde que previamente 
aprovada em Plenária;
VIII - Proferir o voto de qualidade;
IX - Comunicar, a quem de direito, sobre possíveis 
vacâncias no Conselho;
X - Instalar as Câmaras Temáticas e os Grupos de 
Trabal designando o Coordenador e demais membros, 
conforme de liberado;
XI  Delegar competências, previamente submetidas à 
aprovação do 
XII - Aprovar matérias urgentes ad referendum na 
sessão Plenária 
XIII - Cumprir e zelar pelo cumprimento das 
deliberações do Plenário.

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e, em 
caso de vacância, até designação do novo Presidente 
pelo Plenário;
II - Submeter à análise da Gestão Municipal as propostas 
do CONSEA de diretrizes e prioridades da Política e do 
Plano Municipal  de Segurança Alimentar e Nutricional;
III - Manter o COMSEA informado sobre a apreciação, 
pelo Gestão Municipal, das propostas encaminhadas 
pelo Conselho;
IV - Acompanhar a análise e o encaminhamento das 
propostas e recomendações aprovadas pelo COMSEA 
nas instâncias responsáveis, apresentando relatório do 
Conselho;
V - Coordenar as sessões plenárias do COMSEA e, 
juntamente com o Presidente, manter contatos, quando 
necessário, com instituições públicas e organizações da 
sociedade civil;
VI - Convocar e convidar pessoas, mediante 
comunicação prévia, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre matérias de discussão;
VII - Encaminhar a proposta orçamentária para assegurar as 

CAPÍTULO V DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 25 - São atribuições do Presidente do COMSEA: 

 I - Representar o COMSEA; 
II - Convocar, presidir e coordenar as reuniões da 
Plenária; 
III - Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IV - Aprovar a pauta de cada reunião; 
V - Esclarecer as questões de ordem;

Plenário;

seguinte;

Art. 26 - São atribuições do Vice-Presidente e ou 
Secretaria Executiva do COMSEA nessa ordem:
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atividades do COMSEA, bem como gerenciar e executar 
seusrecursos;
VIII - Indicar, em consonância com o Presidente, a 
coordenação da Secretaria Executiva do COMSEA, com a 
atribuição de coordenar e supervisionar suas atividades 
técnicas administrativas;
IX - Exercer outras competências que lhe sejam atribuídas 
pelo Presidente ou pelo Plenário do COMSEA.

I- Participar do Plenário e das Câmaras Temáticas e dos 
Grupos de Trabalho para os quais forem designados, 
manifestando-se a respeito das matérias  em discussão e 
elaborando propostas de deliberação ou parecer de 
relatoria, conforme o caso;
II- Requerer aprovação de matéria, em regime de urgência;
III - Propor a criação de Grupos de Trabalho, bem como 
indicar nomes para sua integração;
IV - Deliberar por escrito, sobre propostas apresentadas, 
indicando sempre o caráter da deliberação que propõem;
 V - Exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo 
Presidente ou pelo Plenário ou, quando for o caso, 
diretamente pelo Vice-presidente e ou Secretária Executiva, 
com anuência do Presidente.

I- Elaborar estudos e proposições acerca de campos 
temáticos específicos, que devam preceder à apreciação 
pelo Plenário do COMSEA;
II - Convidar pessoas e instituições públicas e privadas para 
debater questões relevantes ou controversas, relacionadas 
com os seus campos temáticos específicos;
III - Representar junto à Coordenação Executiva demandas, 
necessidades, encaminhamentos e propostas das Câmaras 
Temáticas;
IV - Representar o COMSEA quando indicado pelo 
Presidente. 

I - Coordenar os trabalhos da Secretaria, dando apoio 
técnico, administrativo e logístico, necessário ao 
funcionamento do Conselho;
II - Participar das reuniões da Presidência do Conselho, 
dando apoio nas ações inerentes ao exercício das funções 
correspondentes;
III - Manter atualizados os endereços eletrônicos e contatos 
telefônicos dos Conselheiros;
IV - Elaborar as correspondências do Conselho;
V- Secretariar as reuniões plenárias, lavrando as atas e sua 
revisão, antes de encaminhá-las aos Conselheiros para 
apreciação e aprovação;
VI - Informar à Presidência sobre todas as atividades do 
Conselho, inclusive sobre as reuniões e a pauta a ser 
discutida;
VII - Apoiar a Presidência na elaboração do relatório anual 
das atividades do Conselho;
VIII - Receber relatórios e documentos a serem 

Art. 27- São atribuições dos Conselheiros:

Parágrafo único - O Conselheiro, comprovada a 
necessidade, poderá fazer-se acompanhar de um assessor 
técnico nas reuniões do COMSEA e de suas Câmaras 
Temáticas e dos Grupos de Trabalho, sem direito a voto e a 
custeio de despesas com transporte e hospedagem.

Art. 28 - São atribuições dos Coordenadores das Câmaras 
Temáticas:

Art. 29 - São atribuições da Secretária Executiva:

apresentados na reunião para inclusão na pauta;
IX - Convocar os conselheiros suplentes nas ausências dos 
titulares, usando para tanto contato telefônico e e-mails 
pessoais e institucionais;
X - Cumprir integralmente o regimento do COMSEA, 
tomando as atitudes administrativas paratanto;
XI- Encaminhar as resoluções e decisões do Conselho para 
a publicação e publicização;
XII - Organizar e arquivar a documentação referente ao 
Conselho.

Art. 30 - As atribuições do Presidente, Vice-presidente, dos 
membros do Conselho, dos Coordenadores das Câmaras 
Técnicas e dos Grupos de Trabalho e da Secretária 
Executiva, previstas neste Capítulo, poderão ser acrescidas 
de outras necessárias ao funcionamento do Conselho, de 
acordo com as deliberações do Plenário.

Art. 31 - O Presidente do COMSEA, as Câmaras Temáticas 
e os Grupos de Trabalho contarão com o suporte 
administrativo e técnico da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES, que disponibilizará os 
servidores necessários ao desempenho das funções do 
COMSEA.

Parágrafo único - As despesas decorrentes e a 
infraestrutura necessária ao bom e adequado 
funcionamento do COMSEA constarão do orçamento da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadanoa - 
SEDES, cabendo a ela apoiar financeira, técnica e 
administrativamente as atividades do Conselho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32 - O COMSEA poderá contar ainda com a presença de 
outros convidados a participar de sessões, em função de 
pautas específicas, sem direito a voto.

Art. 33 - A atuação dos Conselheiros, efetivos e suplentes, 
será considerada serviço de relevante interesse público e 
não remunerado.

Art. 34 - O COMSEA poderá solicitar aos órgãos e entidades 
da administração pública municipal, dados, informações e 
colaboração para o desenvolvimento de suas atividades.

Art. 35 - A Plenária do COMSEA poderá propor ao Prefeito 
do Muncípio de Camaçari a destituição de Conselheiros nas 
seguintes hipóteses:

I -  Prática de ato incompatível com a função de Conselheiro;
II - Ausência imotivada em 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas da Plenária.

Art. 36 - Qualquer membro do COMSEA poderá propor 
modificação a este Regimento.
Parágrafo único - As deliberações relacionadas às 
alterações deste Regimento serão tomadas mediante 
aprovação de maioria absoluta dos seus membros.

Art. 37 - Os casos omissos e as dúvidas de interpretação 
deste Regimento serão resolvidos pelo Plenário do 
COMSEA.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO 
TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
PMCMV - FAR. DO OBJETO: O Presente instrumento tem por 
objetivo alterar a cláusula 2. DO PRAZO: do Convênio firmado 
para execução do Trabalho Social no empreendimento 
denominado  RESIDENCIAL  ALPHA, cadastrado no SIAPF 
sob o nº. 415.685-60, realizado conforme as diretrizes do 
Programa Minha Casa Minha Vida. Fica o instrumento 
contratual prorrogado por mais 12 (doze) meses,  podendo 
sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos 
respeitados o limite legal. Ficam 
ratificadas, em todos os termos e condições, as demais 
cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se este Termo 
Parte Integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 
produzam um só efeito.  DA ASSINATURA: Salvador-BA, 02 
de JUNHO de 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
CONTRATADA.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO 
TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
PMCMV - FAR. DO OBJETO: O Presente instrumento tem por 
objetivo alterar a cláusula 2. DO PRAZO: do Convênio firmado 
para execução do Trabalho Social no empreendimento 
denominado  RESIDENCIAL  ALPHA V E VI, cadastrado no 
SIAPF sob o nº. 409.325-71, realizado conforme as diretrizes 
do Programa Minha Casa Minha Vida. Fica o instrumento 
contratual prorrogado por mais 12 (doze) meses,  podendo 
sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos 
respeitados o limite legal. Ficam 
ratificadas, em todos os termos e condições, as demais 
cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se este Termo 
Parte Integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 
produzam um só efeito.  DA ASSINATURA: Salvador-BA, 02 
de JUNHO de 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
CONTRATADA.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO 
TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
PMCMV - FAR. DO OBJETO: O Presente instrumento tem por 
objetivo alterar a cláusula 2. DO PRAZO: do Convênio firmado 
para execução do Trabalho Social no empreendimento 
denominado  RESIDENCIAL  PARQUE SÃO VICENTE, 
cadastrado no SIAPF sob o nº. 291.606-53, realizado 
conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Fica o instrumento contratual prorrogado por mais 12 (doze) 
meses,  podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou 
inferiores períodos respeitados o limite legal. 

Ficam ratificadas, em todos os termos e 
condições, as demais cláusulas do Convênio ora aditado, 
tornando-se este Termo Parte Integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.  DA 
ASSINATURA: Salvador-BA, 02 de JUNHO de 2020. 
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATADA.

DA RATIFICAÇÃO: 

 

DA RATIFICAÇÃO: 

 

DA 
RATIFICAÇÃO: 

 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO 
N.º 0090/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0093/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Registro de preço para aquisição de aspirador 
venturi, máscara para não reinalação, máscara 
respiratória tipo venturi, reanimador pulmonar manual, 
de 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
08/07/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
09/07/2020, às 09h00min; Disputa: 09/07/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 821544. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca 
Senra – Pregoeira da COMPEL.

uso na rede de urgência/emergência e Unidades de 
Saúde do município. Acolhimento: 30/06/2020 a partir 
das 08h00min; Abertura: 01/07/2020, às 09h00min; 
Disputa: 01/07/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação sob o n.º: 821545. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0070/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de ambulâncias tipo A, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município, como parte das ações de combate a 
Pandemia de COVID-19, a licitante LOCAMEDI 
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA. LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 
122.359,86 (cento e vinte e dois mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), DATA 
DA ASSINATURA: 18/06/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO  N.º 0392/2020 .  CONTRATADO :  
LOCAMEDI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. PREGÃO N.º 0070/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de ambulâncias tipo A, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do município, 
como parte das ações de combate a Pandemia de 
COVID-19, com VALOR GLOBAL de R$ 122.359,86 
(cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4019. Elemento de Despesa: 
33.90.39.00; Fonte: 0114000. DATA DA ASSINATURA: 
18/06/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

                                                                                           

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0068/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para aquisição de veículo ambulância 
tipo A, visando atender as atuais demandas e 
necessidades do município de Camaçari-BA. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0294/2020 – 
PREGÃO Nº 0068/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de veículo 
ambulância tipo A, visando atender as atuais demandas e 
necessidades do município de Camaçari-BA.  
PROMITENTE FORNECEDOR: GOMES VEÍCULOS 
ESPECIAIS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 

18/06/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, representada 
pelo seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 003/2020 (PRESENCIAL) – 
COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de materiais de expediente e 
gêneros alimentícios, para serem utilizados pelas 
unidades administrativas da LIMPEC. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: ANIVALDO VIANA 
CAMPOS – ME, VALOR GLOBAL: R$ 71.175,95 (setenta e 
um mil cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME, VALOR GLOBAL: R$ 
5.041,00 (cinco mil quarenta e um reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 22/06/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0007/2020 – PREGÃO N° 003/2020 
(PRESENCIAL) – COMPEL .  CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
materiais de expediente e gêneros alimentícios, para 
serem utilizados pelas unidades administrativas da 
LIMPEC. Valor Global: R$ 76.216,95 (setenta e seis mil 
duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco 
centavos), sendo R$ 71.175,95 (setenta e um mil cento e 
setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), para o 
Lote 01 e R$ 5.041,00 (cinco mil quarenta e um reais), 
p a r a  o  L o t e  0 2 .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 
33.90.30.03/33.90.30.12; Fonte: 0150.000/0100.000. 
DATA DA ASSINATURA: 22/06/2020. ARMANDO 
BRIGTH MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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