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COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, sob o nº 14.109.763/0001-80 com sede na 

oRua Francisco Drumond, s/n. , Centro, Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob n.º 133.146.705-59, doravante 
denominado CONTRATANTE ,  e  AGROWAL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede RUA 
VITORINO ALVES MOITINHO, Nº 37, 1ª ETAPA, 
CASTELO BRANCO, SALVADOR - BA CEP. 41.320-
600, E-MAIL: agrowal@veloxmail.com.br, TELEFONE 
(71) 3215-2448, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
40.499.485/0001-24 representada neste ato por NILSON 
FRANCISCO GONÇALVES, inscrito no CPF sob n.º 
1 3 5 . 9 8 5 . 11 5 - 1 5 ,   d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 00741.11.07.611.2019  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 cláusula 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 0293/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 
ração, capim e alimento processado, para atender ao 
Centro de Controle de Zoonoses do município, 
conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em epígrafe.

Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT

RETIFICAÇÃO

No instrumento Ordem de Serviço nº 007/2020, exercido 
pela Drª Neurilene Martins Ribeiro, Secretária de 
Educação, autorizando a Empresa CONSTRUTORA 
MAXFORT LTDA, a dá início ao serviço de ampliações e 
requalificações das Unidades Escolares, CIEI's e 
Creches, inclusive construção de quadras cobertas com 
vestiários na Rede Municipal de Ensino de Camaçari – 
Bahia (Lote I), localizadas no Município de Camaçari, 
onde se lê: “Prazo – 12 (doze) meses”, leia-se “Prazo – 08 
(oito) meses”.

No instrumento Ordem de Serviço nº 008/2020, exercido 
pela Drª Neurilene Martins Ribeiro, Secretária de 
Educação, autorizando a Empresa DUNA ENGENHARIA 
LTDA, a dá início ao serviço de ampliações e 
requalificações das Unidades Escolares, CIEI's e 
Creches, inclusive construção de quadras cobertas com 
vestiários na Rede Municipal de Ensino de Camaçari – 
Bahia (Lote II), localizadas no Município de Camaçari, 
onde se lê: “Prazo – 12 (doze) meses”, leia-se: “Prazo – 
08 (oito) meses”.

Camaçari, 22 de setembro de 2020

FRANCISCO LIMA
DIRETOR DE PALNEJAMENTO  GESTÃO  E 

FINANÇA

CONTRATO 0426/2020

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa AGROWAL 
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária:

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 6.860,00 (Seis mil oitocentos 
e sessenta reais), fixo e irreajustável, inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO

§ 1º 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 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º 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.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto 
contratado deverá ser apresentado pela CONTRATADA, 
através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos 
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do material ,  por parte da 
CONTRATADA, para uma determinada unidade, não 
poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, 
porventura existentes, sob pena de sanções previstas em 
lei.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) MESES 
contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º 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 SEXTA – OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do 
presente Contrato todas as condições das cláusulas ora 
firmadas, do Termo de Referência Anexo I do Edital, da 
Proposta da CONTRATADA e da Ata de Registro de 
Preços que são partes integrantes independente de 
transcrição.

II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na 
Cláusula Oitava deste Contrato, descrito(s) e 
especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e absolutas 
condições de uso, inclusive quanto à sua qualidade e 
prazos de validade mediante conferência obrigatória pela 
CONTRATANTE.

III. Manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o produto isento de qualquer problema de 
fabricação, com a garantia de que compreenderão a 
substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive 
transporte e outras despesas.
          
V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do objeto deste Contrato, 
salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados 
na forma da legislação vigente, e desde que 
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comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e 
oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

VI. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos de proteção individual, quando for o caso.

VII. Apresentar durante a execução do contrato, se 
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 
na presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais.

VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer 
operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas.

§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula 
Quarta deste Contrato.

II. Receber o objeto do contrato conforme descrito e 
especificado neste Contrato, na Ata de Registro de 
Preços e na Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA.

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

§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes 
sobre a compra CONTRATADA, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução ao 
MUNICÍPIO, do valor por ventura.

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados 
na Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, 
restrito ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, 
Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, 
CEP 42.849-000.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota 
de Empenho ou documento equivalente da unidade 
gestora da despesa.

§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 
especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 
em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 
Registro de Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 
pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
seu recebimento. Sendo constatados defeitos e 
divergências das especificações, o setor responsável 
recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da 
recusa à contratada, que assumirá todas as despesas daí 
decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na 
lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da 
notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja 
procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo 
fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do fornecimento, 
ou, no caso em que não haja por parte da contratante, 
qualquer manifestação até o prazo final do recebimento 
provisório.

§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto do 
Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final do recebimento provisório.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui 
a responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado.

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 
que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 
Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 
solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 
execução do objeto deste instrumento.

§ 7º  A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 
conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 
CONTRATADA.

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 
que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou 
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em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 
convocação, independente da aplicação das sansões 
previstas no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 
Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea 
"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 
Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 
para o órgão gerenciador do Registro de Preços.

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço de cada item constante de 
sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 
parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais 
insumos, encargos em geral, lucro e participação 
percentual em relação ao preço final.

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da elaboração 
da proposta, demonstrando a nova composição do 
preço.

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao 
preço final (Planilha de Custos).

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 
início de sua vigência e numeração seqüencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos 
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída 
com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no 
prazo de 30 (trinta) dias.

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de 
mercado vigente à época do julgamento da licitação, 
devidamente apurado, e os propostos pela 
CONTRATADA, será mantido durante toda a vigência do 
registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a 
configurar reajuste econômico durante a vigência deste 
registro.

§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial.

§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 
sanções previstas neste edital.

§ 10º A r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  
preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas previsões 
desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no 
Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não 
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela administração, sem justificativa aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual;
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c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração pública;

d) cometer fraude fiscal.

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 
penalidades:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto;

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 da 
fatura do fornecimento do produto;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto.

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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 
20% sobre o valor global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 
até cinco anos;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto 
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 

direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 
até cinco anos;

e) entregar produto que cause dano à Administração ou a 
terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20% 
sobre o valor global do contrato, independente das 
medidas civis, além de reparação do dano.

§ 4º 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.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 
Cláusula e 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. 

§ 6º 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. 

§ 7º 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. 

§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 
multa devida. 

§ 9º 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. 

§ 10º 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 do §3º, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após conclusão de processo administrativo, 
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garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à Contratada, sob pena de 
multa.

§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador.

§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade de 
advertência e multa relativas ao inadimplemento de 
obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade 
aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da 
Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 
17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser 
rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos 
interesses administrativos, sem que com isso, a 
CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste Termo de 
Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari, 07 de agosto de 2020

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
CONTRATANTE

NILSON FRANCISCO GONÇALVES
CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0358/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SUDOESTE 
INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI.DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA QUARTA (DO PRAZO) do Contrato nº 
0358/2018; DO PRAZO:O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses,  a 
partir de 30 de outubro de 2020 passará a ser 30 de 
outubro de 2021; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor de 
global R$ 3.754.400,00 (Três milhões setecentos e 
cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais),não sendo 
devido qualquer reajuste não informado no presente 

termo. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original.DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 15 de setembro de 2020. JOSÉ GAMA 
NEVES.MUNICÍPIO. SUDOESTE INFORMÁTICA E 
CONSULTORIA EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0385/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA TARCIO 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato nº 0385/2019; 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 
27 de agosto de 2020, passará a viger até 27 de 
fevereiro de 2021. DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, fica mantido o preço global, proporcional ao 
período ora aditado, no valor de R$558.090,00 
(quinhentos e cinquenta e oito mil e noventa reais).  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta das Ações 4019, 2008 e 
4018; Elemento 33903200 e Fonte 6102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 22 de julho de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO.  TARCIO 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. 
CONTRATADO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
504 /2019 .CONTRATANTE:  MUNICÍP IO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: JOTA CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI.  DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato n° 504/2019, originalmente firmado 
em 20 de dezembro de 2019, cujo objeto é o 
supracitado.  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, de modo que a partir de 01 de outubro de 2020, 
passará a viger até 01 de fevereiro de 2021.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de 
setembro de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO. JOTA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. . CONTRATADA.
 
TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0433/2019. 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA PEDRAGON AUTOS 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade realinhar o preço praticado no “LOTE 01” da 
Ata de Registro de Preços nº 0433/2019.  DO 
REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
24 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1509 - Pagina. 06 de 08



manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no item 
supracitado, altera-se o preço registrado na Ata de 
Registro de Preços nº 0433/2019, de R$ 47.143,00 
(quarenta e sete mil, cento e quarenta e três reais), para 
R$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta 
reais).  Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do Contrato original.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 
posteriores Termos Aditivos não modificada por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 11 de 
setembro de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT MUNICÍPIO. PEDRAGON AUTOS LTDA.  
CONTRATADA.

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0035/2020. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade realinhar os preços praticados no 
“item 03 –CLORPROZAMINA 100 MG, COMPRIMIDO”.  
DO REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no item 
supracitado, altera-se o valor do item 03 – 
CLORPROZAMINA 100  MG,  COMPRIMIDO,  de  R$ 
0,233 para R$ 0,32.  Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e posteriores Termos Aditivos não modificada 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
08 de setembro de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT. MUNICÍPIO. MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. CONTRATADA. 

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0339/2019 
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA 
HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
realinhar os preços praticados no “lote 07 
–LEVOMEPROMAZINA 100 MG, COMPRIMIDO”.  DO 
REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no item 
supracitado, altera-se o valor do lote 07 – 
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, COMPRIMIDO, de R$ 
0,648 para R$ 0,75.  Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e posteriores Termos Aditivos não modificada 
por este Instrumento. DA ASSINATURA:Camaçari, 08 
de setembro de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT. MUNICÍPIO. MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. CONTRATADA.

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0212/2020. 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA INOVAMED COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. CDO OBJETO:Este 
Termo Aditivo tem por finalidade realinhar os preços 
praticados nos Itens 09 e 11 da Ata de Registro de Preço 
n° 0212/2020.  DO REEQUILIBRIO: Tendo em vista a 
necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro nos itens supracitados, altera-se o valor do 
“item 09 – SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) 
CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA COM 30 
GRAMAS”, de R$ 3,249 para R$ 4,2435, e do “item 011 – 
ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO”, de R$ 0,073 
para R$ 0,1096.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e posteriores Termos Aditivos não modificada 
por este Instrumento. E, por estarem justos e anuídos, 
assinam o presente termo, em 04 (quatro) vias, de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 08 de setembro de 2020. 
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT MUNICÍPIO. 
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CONTRATADA.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0149/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
Objeto: Registro de preço para aquisição de 
pulverizador, pro-pé, óculos de segurança e protetor 
facial, para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 01/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 01/10/2020, às 11h00min; Disputa: 
01/10/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
sob o n.º:  833986. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique 
de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE CANCELAMENTO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
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público, para conhecimento dos interessados, que em 
virtude de alterações no Projeto Básico e Edital, fica 
CANCELADO o Pregão Presencial n° 004/2020, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de remoção de veículos, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital.

Camaçari–BA, 14 de Setembro de 2020. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 
nº 807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para o Registro de Preço para aquisição 
de dispositivos auxiliares de sinalização viária (cones, 
conão, barreira pantográfica, balizadores e etc) para 
atender às necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante 
e indissociável do Edital.Data entrega envelopes: 
07/10/2020, às 09:00Hs,sala reunião da STT. Edital 
gratuitamente na sede da STT, Loteamento Espaço 
Alpha, s/n. Jardim Limoeiro, Camaçari – BA e/ou 
Portal de Compras do Município. Esclarecimentos: 
sede da STT e pelo tel. (71) 3622-7722, horário: 08h às 
12h e 14h às 17h. 

Camaçari–BA, 23 de Setembro de 2020. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 3ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 
ISSM DO ANO DE 2020

O Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições e considerando as disposições do art. 88 da Lei 
Nº 997/2009, convoca o Conselho Administrativo e 
Previdenciário designado pelo Decreto 7109/19, de 04 de 
julho de 2019, para se reunir, ordinariamente, no dia 30 de 
setembro de 2020, às 10 horas, com a presença da maioria 
absoluta dos seus membros, reunião que será realizada de 
forma virtual mediante a utilização da plataforma digital 
G o o g l e  M e e t  c o m  a c e s s o  p e l o  l i n k  
https://meet.google.com/xeb-xbvi-mrd , o que se fará de 
forma excepcional em razão das medidas de 
distanciamento social necessárias ao controle do COVID-19 
com amparo na Lei Federal nº 14.010/2020 no Decreto 
Municipal nº 7314/2020, para deliberar sobre a seguinte 
pauta: 1) Apresentação e aprovação do Relatório de Gestão 
Atuarial; 2) Acompanhamento e Revisão do Planejamento 
Estratégico; 3) Apresentação e Aprovar Orçamento de 2021 
4) O que ocorrer. Os conselheiros que tiverem qualquer 
dificuldade para acessar a referida plataforma digital 
deverão fazer contato prévio com a Ouvidoria do ISSM pelo 
telefone (71) 98241-6829, a fim de que sejam assegurados 
os meios de participação a todos os conselheiros.

Camaçari, 23 de setembro de 2020

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário

Superintendente
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
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