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Salvador (RMS), no sentido de elaborar 
protocolos específicos de forma conjunta para 
garantir a retomada das atividades 
econômicas e sociais, a fim de assegurar que 
a reabertura gradual e segura seja feita de 
forma ordenada, com regras voltadas à 
mitigação da transmissão e do contágio pelo 
COVID-19;

Considerando que as ações adotadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, até 
este momento, com base em indicadores 
técnicos dos últimos 14 (quatorze) dias, como: 
média móvel dos casos novos, média móvel 
dos óbitos por Covid-19, taxa de ocupação de 
leitos clínicos e de leitos de UTI, taxa de 
transmissão (Rt), conseguiram conter a 
elevação dos casos de COVID-19 na cidade 
de Camaçari, achatando a curva de 
contaminação e garantindo, com isso, a 
tomada de providências necessárias para 
lidar com a pandemia;

Considerando que os indicadores técnicos 
acima citados, com tendência positiva na 
capital do Estado e Região Metropolitana de 
Salvador, permitiram o estabelecimento de 
um cronograma de volta gradual às atividades 
econômicas em Camaçari, previsto no 
Decreto nº 7365, de 1º de julho de 2020, que 
"DISPÕE sobre medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus", respeitadas as medidas 
sanitárias e condições, tais como, o 
d is tanciamento socia l ,  adesão aos 
procedimentos de higiene pessoal, limpeza e 
sanitização de equipamentos e ambientes, 
comunicação, monitoramento e controle;

Considerando, por fim, que a administração 
pública municipal disponibiliza os EPIs 

DECRETO Nº 7411/2020
DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

Dispõe sobre a sétima alteração no 
Decreto Municipal nº 7365, de 1º de 
julho de 2020, especificamente 
para prorrogar, até o dia 23 de 
novembro de 2020, a vigência das 
medidas de prevenção ao COVID-
19 nele disciplinadas, com a 
instituição do Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades 
E c o n ô m i c a s  e  d á  o u t r a s  
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei Orgânica do Município 
e:

Considerando o trabalho conjunto e o 
compromisso firmado entre os Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o 
Governo do Estado da Bahia;

Considerando, ainda, que a totalidade das 
medidas instituídas pelos referidos decretos 
estaduais e adotadas pelos Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) já 
são objeto de regulamentação e disciplina 
específica pelo Decreto Municipal nº 7365, de 
1º de julho de 2020, tais como a instituição do 
toque de recolher e a restrição do 
funcionamento de atividades comerciais 
àquelas definidas como essenciais;  

Considerando os entendimentos mantidos 
com o Governo do Estado da Bahia e 
Municípios da Região Metropolitana de 

DECRETOS



(Equipamentos de Proteção Individual) 
necessários para o trabalho dos servidores, 
assim como o cumprimento das medidas 
sanitárias de uso obrigatório de máscaras 
faciais, distanciamento social e de 
higienização do ambiente e equipamentos, 
nos seus diversos órgãos, de modo a garantir 
a segurança dos servidores, população e da 
capacidade do município na prestação dos 
serviços públicos, notadamente na área da 
saúde.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 
7365, de 1º de julho de 2020, especificamente 
para prorrogar a sua vigência para até o dia 23 
de novembro de 2020, passando a conter a 
seguinte redação:

Art. 1º Fica ratificada a declaração da 
situação de emergência no âmbito do 
Municíp io de Camaçar i ,  com nova 
prorrogação, até o dia 23 de novembro, do 
prazo de aplicação das medidas preventivas 
imprescindíveis ao combate do COVID-19 
disciplinadas no Decreto nº 7363, de 20 de 
junho de 2020, conforme disciplina constante 
dos artigos subsequentes.

Art. 2º Fica mantido o Toque de Recolher 
instituído disciplinado no art. 16 do Decreto nº 
7365, de 1º de julho de 2020, que passa a 
conter a seguinte redação:
 
Art. 16 Fica também prorrogado, até a data 
referida no artigo 1º deste decreto, o toque de 
recolher no âmbito do Município de Camaçari, 
consistente na restrição de locomoça ̃o 
noturna, vedado a qualquer individ́uo a 
permanência e o tra ̂nsito em vias, 
equipamentos, locais e praças pub́licas, no 
período compreendido entre 01:00h às 
05:00h.

Art. 3º Fica mantida a Fase III do Plano 
Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, o qual passa a viger 
nos termos do Anexo I deste Decreto, com as 
alterações nele instituídas.

§ 1º Enquanto estiver vigente o Toque de 
Recolher, os horários disciplinados no Plano 
Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, Fases I, II e III, para o 
funcionamento das atividades não essenciais, 
deverá se adequar à restrição imposta pelo 
Toque de Recolher.

§ 2º Fica vedada, durante as fases I, II e III de 
reabertura disciplinada no Plano Estratégico 
de Reabertura Parcial das Atividades 
Econômicas, a realização de campanhas 
promocionais com descontos chamativos que 
importem em risco de aglomeração de 
pessoas, sujeitando aquele que descumprir tal 
vedação às sanções legais, inclusive a 
imediata interdição do estabelecimento.

§ 3º Os estabelecimentos contemplados pelas 
fases I, II e III de reabertura ficam 
responsáveis pela adoção das medidas 
adequadas e necessárias à organização das 
filas em suas áreas externas, de forma a 
cumprir todos os requisitos do protocolo, sob 
pena de incidir em descumprimento do 
Decreto, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis.     

Art. 4º Ficam afastadas, naquilo que conflitem 
com as disposições constantes do Plano 
Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, as limitações 
impostas pelo Decreto nº 7365/2020, 
especificamente para os estabelecimentos 
contemplados em cada fase do referido plano, 
com a ressalva estabelecida no §1º do artigo 
anterior, no que se refere ao Toque de 
Recolher. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

DECRETO DE 09 DE OUTUBRO DE 2020                                                                                                                                

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração e 
conc lusão  do  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  
00863.21.01.570.2018

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor RICARDO MARCELO 
HUFNAGEL PINA, matricula nº 9388, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR IV 20 
horas, lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, com 
data retroativa a 06 de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela constituição federal e pela lei 
orgânica do município,

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº 
0500481-17.2013.8.05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público  001/2010, abaixo relacionado, e que atendeu ao 
chamamento na forma do edital acima mencionado:

PORTEIRO - SEDE

Nº.             Nome     Insc.            Clas.
01GEORGE EDUARDO SOUZA 
     SANTOS                  00419614       54ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  20  DE OUTUBRO DE 2020

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO N.º 0464/2020 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI através da SECRETARIA 
D E S E N V O LV I M E N TO  S O C I A L E  
CIDADANIA – SEDES e a empresa 
TRINCA ESPORTES LTDA.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES SRª. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada, 
portador da carteira de identidade n.º 6484155-38 
SSP/BA, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º 
898.751.845-00, doravante denominado contratante, e 
TRINCA ESPORTES LTDA, com sede à Rua 
Comandante Almiro, nº 465 Bairro: Centro, Cidade: 
Feira de Santana, Estado: BAHIA , Cep: 44001.456, 
T e l e f o n e  ( 7 5 ) 3 6 2 3 - 4 2 7 4 ,  e - m a i l :  
trincaesportes@casaesportiva.com.brinscrita no 
cadastro nacional de pessoas jurídicas do ministério da 
fazenda sob o n° 02.902.969/0001-83, representada 
neste ato pelaSR LUCAS MASCARENHAS MATTOS 
BULOS, brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n° 046.001.455-26, Carteira de 
Identidade n.° 12.881.259-17 SSP/BA, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrat ivo n.º  000965.11.07.611.2019,  
decorrentedel ic i taçãonamodal idadedePregão 
Eletrônico n.º0210/2019 para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.º 0428/2019 e 
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 
17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 
e legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes 
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0210/2019 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0428/2019
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto a compra de Fardamentos e 
Uniformes (collant, meia calça, sapatilha, saia de ballet, 
calça de capoeira) para os usuários do serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV – Casa da 
Criança e Conviver) do município de Camaçari através 
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da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
conforme Anexos I do Edital da licitação 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. 

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3 .1  O  va lo r  g l oba l  des te  con t ra to  é  R$ 
8 4 . 4 0 0 , 0 0 ( O I T E N TA  E  Q U AT R O  E  M I L  
QUATROCENTOS REAIS), referente aos itens, 
constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º 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. 
§ 2º 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 assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a 
empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
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sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 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. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f ís ica, 
limpos e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 

Os locaisda entrega dos itens estão elencados no 
Termode Referência, AnexoIdo Editalde PREGÃO N.º 
0210/2019 , independente 
detranscrição.

(ELETRÔNICO) - COMPEL

controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento d o s  
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e 
desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da o r d e m  
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, 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 da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
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/serviço; 
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/serviço. 
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 
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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 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. 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. 
§ 2º 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. 
§ 3º 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. 
§ 4º 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. 
§ 5º 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. 
§ 6º 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 
“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 
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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, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 16 de Outubro de 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA /CONTRATANTE

LUCAS MASCARENHAS MATTOS BULOS
CONTRATADA

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - EDITAL DE 
SELEÇÃO Nº 002/2020

Prêmio de Linguagens Culturais Diversas
Processo Nº

Em virtude ao Decreto nº 7410/2020 de 21 de Outubro de 
2020 que delibera como ponto facultativo nas repartições 
públicas do Município o dia 30 de outubro de 2020, sexta-
feira, em comemoração ao Dia Nacional do Servidor 
Público (28 de outubro).
A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 
de Cultura - CEASC, torna público a Prorrogação das 
Inscrições do Edital 002/2020 para premiação de 
propostas de atividades artísticas e culturais nas 
linguagens previstas na Lei do Fundo Municipal de 
Cultura (com exceção de Patrimônio Material e 
Imaterial).
Inscrições prorrogadas até o dia 03 de Novembro de 
2020 (próximo dia útil subsequente), as inscrições devem 
ser realizadas por meio de formulário online disponível no 
endereço eletrônico (secult.camacari.ba.gov.br) ou 
(camacarileialdirblanc.com.br).

Camaçari, 26 de Outubro de 2020.

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2020

Prêmio Patrimônio Cultural
Processo Nº 00527.36.07.611.2020

 00526.36.07.611.2020

Em virtude ao Decreto nº 7410/2020 de 21 de Outubro de 
2020 que delibera como ponto facultativo nas repartições 
públicas do Município o dia 30 de outubro de 2020, sexta-
feira, em comemoração ao Dia Nacional do Servidor 
Público (28 de outubro).
A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 
de Cultura - CEASC, torna público a Prorrogação das 
Inscrições do Edital 003/2020 para premiação de 
propostas culturais nas áreas de Patrimônio Cultural 
(material e imaterial).  
Inscrições prorrogadas até o dia 03 de Novembro de 
2020 (próximo dia útil subsequente), as inscrições devem 
ser realizadas por meio de formulário online disponível no 
endereço eletrônico (secult.camacari.ba.gov.br) ou 
(camacarileialdirblanc.com.br).

Camaçari, 26 de Outubro de 2020.

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.314/2020 
FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DECAMAÇARI/BA E 
CONTINENTAL GÁS LTDA-ME . DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Terceira (DO 
PREÇO) do Contrato nº314/2020, de modo que, a partir do 
presente, o valor unitário do Lote 01-SEDE passa a ser de 
R$72,00 (setenta e dois reais) e do Lote 02-ORLA passa a ser 
de R$82,00, conforme objeto retro citado, restando o novo valor 
global do contrato em R$354.000,00 (trezentos e cinquenta e 
quatro mil 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, não modificadas por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari, 20 de Outubro de 
2020.ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA MUNICÍPIO 
CONTINENTAL GÁS LTDA-ME CONTRATADO.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 0486/2020, FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA E A EMPRESA SOILMAR GABRIELA 
PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA.DO OBEJTO:  Este 
Instrumento tem por finalidade rescindir a Ata de Registro de 
Preços nº 0486/2020, tendo seus efeitos contados a partir de 20 
de outubro de 2020, estando as partes, portanto, desobrigadas 
em relação às obrigações constituídas no dito instrumento 
contratual a partir desta data. DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES: Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO e a 
CONTRATADA somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data da rescisão 
contratual, declarando-se, doravante, mutuamente satisfeitas e 
quitadas quanto a quaisquer ônus decorrentes da formalização 
do instrumento rescindido.DA INEXISTENCIA DE 
PENALIDADES:O MUNICÍPIO e a CONTRATADA 
convencionam ainda, que a presente rescisão é pactuada sem 
a incidência de multas ou quaisquer tipos de penalidades.DA 
ASSINATURA:Camaçari, 21 de outubro de 2020.ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA MUNICÍPIO. SOILMAR 
GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2020 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA “RCI CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE 
LTDA”. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula QUINTA do Contrato n° 022/2020, 
originalmente firmado em 20 de janeiro de 2020, com vigência 
de 10 (dez) meses após a emissão da ordem de serviço, que se 
deu em 28 de janeiro de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 04 (quatro) meses, de modo que, a partir de 28 
de novembro de 2020, passa a viger até 28 de março de 2020. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
fixado no valor global de R$ 4.852.838,95 (quatro milhões, 
oitocentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais 
noventa e cinco centavos), sendo que o valor a ser executado, 
no período previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual no 
valor de R$3.555.644,01 (três milhões, quinhentos e cinqüenta 
e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo). 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, 
renunciando a CONTRATADA, expressamente, à aplicação de 
qualquer reajuste previsto no Contrato nº 022/2020. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 08 de outubro de 2020. JOSELENE 
CADIM BARBOSA SOUZA MUNICÍPIO. RCI CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE LTDA. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0329/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA “MED AMADO CENTRO MÉDICO LTDA-ME”.DO 
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA TERCEIRA do 
Contrato nº 0329/2018, originalmente firmado em 01 de outubro 
de 2018, cujo objeto encontra-se mencionado acima. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 01 de 
outubro de 2020, passará a viger até o dia 01 de outubro de 
2021. DO PREÇO: Por força deste instrumento, ficam mantidas 
as condições negociais, especialmente as disposições sobre o 
preço dispostas na Cláusula Quarta do Contrato nº 
0329/2018.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 da Ação 4023; Elemento 33903900 e Fontes 0114000 
e 6102000.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato Originário e termo aditivo não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o preço.DA 
ASSINATURA: Camaçari, 14 de setembro de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT MUNICÍPIO. MED AMADO 
CENTRO MÉDICO LTDA-ME. CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 286/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA LABNALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA ME.DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 286/2018, 
firmado originalmente firmado em 31 de agosto de 2018, 
conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
de modo que, a partir de 31 de agosto de 2020, passará a viger 
até 31 de agosto de 2021.DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 2.078.316,00 
(dois milhões, setenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais), 
conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 286/2018, o 
qual permanece inalterado, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais. 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 da Ação: 4023; Elemento de 
Despesa: 33903900 e Fonte: 6102000/0114000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari, 14 de julho de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT .MUNICÍPIO LABNALISE LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME. CONTRATADO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 351/2020 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
ESANTA CASA DE MISERICÓRDIA E OLIVEIRA DOS 
CAMPINHOS- INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA 
SENHORA DA VITÓRIA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
351/2020, firmado originalmente firmado em 30 de Abril de 
2020, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 90 
(noventa) dias, de modo que, a partir de 28 de Outubro de 2020, 
passará a viger até 26 de Janeiro de 2021. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas pelo 
contrato nº351/2020, no valor contratual de R$ 1.808.550,00 
(um milhão, oitocentos e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), 
para a cobertura das despesas correspondentes à contratação 
de 15 (quinze) unidades de leitos de internamento de 
emergência e 01 (uma) unidade de leito de emergência ou 
reanimação, pelo período de 90 (noventa) dias, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 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: 2008/4019/4018; Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e 
Fontes: 6102000/0114000.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari, 15 de Outubro de 
2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT MUNICÍPIO. SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA E OLIVEIRA DOS CAMPINHOS- 
INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA 
VITÓRIA. CONTRATADO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2015 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA LN CONSTRUTORA LTDA.DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e 
Quinta do Contrato nº 234/2015, cujo objeto é a execução da 
reforma da Praça Santa Luzia (Gleba C), no município de 
Camaçari/BA. DO PRAZO: O contrato descrito na Cláusula 
Primeira fica prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo 
que, a partir de 05 de novembro de 2020, passará a viger até 05 
de fevereiro de 2021. DO VALOR: O valor global do referido 
contrato é de R$ 1.028.896,55 (um milhão, vinte e oito mil, 
oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 
e por força do acréscimo de 24,77%, passará a ser de R$ 
1.283.769,96 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
após a assinatura do presente instrumento. 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 da 
Ação: 3021, Elemento de Despesa: 44905100, SubElemento: 
44905101 e Fonte: 4190000.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari, 15 de outubro de 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. LN CONSTRUTORA LTDA. CONTRATADA
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0182/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços para contratação 
de empresa de prestação de serviços de limpeza/desinfecção 
interna dos veículos, próprios e locados, incluindo ambulâncias,  
pertencentes à Secretaria de Saúde, contendo os insumos 
necessários para subsidiar as ações e medidas combate ao 
COVID-19. Acolhimento: 03/11/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 04/11/2020, às 09h00min; Disputa: 04/11/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília)  Edital/ Informações: 

. Licitação sob o n.º: 842210. 
Tel.: (71) 3621-6776 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da COMPEL

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
, no uso de suas atribuições, homologa 

o PREGÃO - N.º 110/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o 

LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: F. RIBEIRO BRITO-EPP; VALOR GLOBAL: 
R$ (Trinta e sete mil cento e noventa reais e oito 
centavos); LOTES 02 E 03: PROMITENTE FORNECEDOR: 
AHOP COMERCIO ARTIGOS ESCRITORIO E SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO LTDA; LOTE 02: VALOR GLOBAL: $ 
(Setenta a um mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte 
centavos), LOTE 03: VALOR GLOBAL: R$ (Trinta e 
três mil quatrocentos e dois reais e setenta e oito 
centavos); LOTES 04 E 05: PROMITENTE FORNECEDOR: 
LM PAPELARIA COMERCIO LTDA; LOTE 04: VALOR 
GLOBAL: R$ (Trinta e cinco mil oitocentos e 
oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), LOTE 05: 
VALOR GLOBAL: R$ (Quarenta e um mil duzentos 
e quarenta e oito reais e vinte centavos). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2020. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0552/2020 – PREGÃO 
Nº 110/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 

F. 
RIBEIRO BRITO-EPP; VALOR GLOBAL: R$ (Trinta 
e sete mil cento e noventa reais e oito centavos), conforme 
descrito abaixo:

www.licitacoes-e.com.br

Administração - SECAD

Registro de preços para aquisição de material de 
expediente (régua graduada 30 cm, bandeja p/ 
correspondência dupla acrílico, prancheta acrílico, bloco 
p/ recado adesivo 76x76mm 100 fls, bloco p/ recado 
adesivo 76x102mm 100 fls), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. 

37.190,08 

71.869,20 

33.402,78 

35.883,45 

41.248,20 

 

Registro 
de preços para aquisição de material de expediente (régua 
graduada 30 cm, bandeja p/ correspondência dupla 
acrílico, prancheta acrílico, bloco p/ recado adesivo 
76x76mm 100 fls, bloco p/ recado adesivo 76x102mm 100 
fls), para futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

37.190,08 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0553/2020 – 
PREGÃO Nº 110/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

AHOP COMERCIO ARTIGOS ESCRITORIO E 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA; LOTE 02: VALOR 
GLOBAL: R$ (Setenta a um mil oitocentos e 
sessenta e nove reais e vinte centavos); LOTE 03: 
VALOR GLOBAL: R$ (Trinta e três mil 
quatrocentos e dois reais e setenta e oito centavos), 
conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0554/2020 – 
PREGÃO Nº 110/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

LM PAPELARIA COMERCIO LTDA; LOTE 04: VALOR 
GLOBAL: R$ (Trinta e cinco mil oitocentos e 
oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos); 
LOTE 05: VALOR GLOBAL: R$ (Quarenta e 
um mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte 
centavos), conforme descrito abaixo

Registro de preços para aquisição de material 
de expediente (régua graduada 30 cm, bandeja p/ 
correspondência dupla acrílico, prancheta acrílico, 
bloco p/ recado adesivo 76x76mm 100 fls, bloco p/ 
recado adesivo 76x102mm 100 fls), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

71.869,20 

33.402,78 

Registro de preços para aquisição de material 
de expediente (régua graduada 30 cm, bandeja p/ 
correspondência dupla acrílico, prancheta acrílico, 
bloco p/ recado adesivo 76x76mm 100 fls, bloco p/ 
recado adesivo 76x102mm 100 fls), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

35.883,45 

41.248,20 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
26 de Outubro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1530 - Pagina. 29 de 32
D

IC
O

M
P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

http://www.licitacoes-e.com.br/


DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA Secretário da . – Administração – SECAD

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 146/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço 
para aquisição de Cestas de Natal e Frangos a serem 
distribuídos aos beneficiários do Bolsa Família, Bolsa Social e 
Adolescente Aprendiz acompanhados pelos CRAS, CREAS, 
Centro POP, CAM, Casa da Criança e CONVIVER através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari/BA. LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
1.667.050,00 (Um milhão seiscentos e sessenta e sete mil 
cinquenta reais); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: 
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 2.268.000,00 (Dois milhões duzentos e 
sessenta e oito mil reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
26/10/2020. ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA – 
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0569/2020 – PREGÃO Nº 
146/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro de 
Preço para aquisição de Cestas de Natal e Frangos a serem 
distribuídos aos beneficiários do Bolsa Família, Bolsa Social e 
Adolescente Aprendiz acompanhados pelos CRAS, CREAS, 
Centro POP, CAM, Casa da Criança e CONVIVER através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari/BA. PROMITENTE FORNECEDOR: 
TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO EIRELI. LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 
1.667.050,00 (Um milhão seiscentos e sessenta e sete mil 
cinquenta reais), conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 26/10/2020. ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA – SECRETÁRIA DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0570/2020 – 
PREGÃO Nº 146/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Cestas de 
Natal e Frangos a serem distribuídos aos beneficiários do 
Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz 
acompanhados pelos CRAS, CREAS, Centro POP, CAM, 
Casa da Criança e CONVIVER através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do município 
de Camaçari/BA. PROMITENTE FORNECEDOR: 
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS TRIUNFO 
EIRELI. LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$ 2.268.000,00 (Dois 
milhões duzentos e sessenta e oito mil reais), conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 26/10/2020. ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA – SECRETÁRIA DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

O Diretor Superintendente da Superintedência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), HOMOLOGA o resultado do Pregão 
Presencial nº 005/2020, que ADJUDICOU o objeto 
licitado no Lote Único à empresa SINALES - 
S I N A L I Z A Ç Ã O  E S P Í R I T O  S A N T O  LT D A ,  
CNPJ:36.377.091/0001-26, no valor total de R$ 
13.200.000,00 (Treze milhões e duzentos mil 
reais),para que esta cumpra as finalidades da licitação 
que foi realizada. 

Camaçari(BA), 22 de Outubro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

   EXTRATO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS DA STT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.

Objeto: Ata de registro de Preços 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.
Valor Global da Ata: R$ 284.799,40 (Duzentos e 
oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove 
reais e quarenta centavos).
Promitente Fornecedor: Papelon Artigos para 
Escritório - Eireli.

Data de Assinatura: 19 de Outubro de 2020.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 133/2020. Pregão 
Presencial n° 006/2020. Contrato n° 011/2020. 
Objeto: 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.
Contratado: Papelon Artigos para Escritório - Eireli. 
Valor global: R$ 134.654,70 (Cento e trinta e quatro 
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta 
centavos); Período de vigência: até o dia 31 de 
Dezembro de 2020, a partir da data de sua 
assinatura em 20 de Outubro de 2020; Fundamento 
legal da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Camaçari, 20 de Outubro de 2020.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente
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TRÂNSITO E TRANSPORTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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