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8.595.701,50 m e E 576.266,53 m; deste segue com 
azimute  314°49'40,15'' e distância 40,00 m até o vértice 
Pt3 de coordenadas N 8.595.729,70 m e E 576.238,16 m; 
deste segue azimute 224°48'25,51'' e distância 12,60 m 
até o vértice Pt4, de coordenadas N 8.595.720,76 m e E 
576.229,28 m; deste segue com azimute 314°48'47,81'' e 
distância 58,58 m até o vértice Pt5 de coordenadas N 
8.595.762,05 m e E 576.187,72 m; deste segue com  
azimute 64°57'44,91'' e distância 13,42 m até o vértice 
Pt6 de coordenadas N 8.595.767,73 m e E 576.199,88 m; 
deste segue com azimute 66°05'20,92'' e distância 13,52 
m até o vértice Pt0  que é ponto inicial da descrição deste 

2perímetro. Ao todo a poligonal possui 1.863,23 m . Todas 
as coordenadas aqui descritas estão Georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro SIRGAS 2000 UTM 
Zona 24 Sul.

ÁREA 02 – Compreendidas dentro dos Lotes 11, 12, 13, 
14, 15 e 16 da Quadra 1.4.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice De0201, 
de coordenadas N 8595810.1546m e E576420.3843m; 
Deste ponto segue-se com rumo de S 45-37-38.37 E e 
distância de 80 m até o vértice De0202, de coordenadas 
N 8595754.2088m e E576477.5688m; Deste ponto 
segue-se com rumo de S 44-22-21.75 W e distância de 41 
m até o vértice De0203, de coordenadas N 
8595724.9018m e E576448.8966m; Deste ponto segue-
se com rumo de N 45-37-38.55 W e distância de 80 m até 
o vértice De0204, de coordenadas N 8595780.8475m e 
E576391.7121m; Deste ponto segue-se com rumo de N 
44-22-21.40 E e distância de 41 m até o vértice De0201, 
que é ponto inicial da descrição deste perímetro. Ao todo 

2a poligonal possui 3.280,00 m . Todas as coordenadas 
aqui descritas estão Georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24Sul.

ÁREA 03 – Compreendidas dentro dos Lotes 01, 02, 03, 
12, 13, 14 e 15 da Quadra 1.5.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice De0301, 
de coordenadas N 8595682.5616m e E576295.5553m; 
Deste ponto segue-se com rumo de N 44-22-21.40 E e 
distância de 37.5 m até o vértice De0302, de 
coordenadas N 8595709.3669m e E576321.7799m; 
Deste ponto segue-se com rumo de N 45-37-38.19 W e 
distância de 40 m até o vértice De0303, de coordenadas 
N 8595682.5616m e E576295.5553m; Deste ponto 
segue-se com rumo de N 44-22-21.01 E e distância de 
12.5 m até o vértice De0304, de coordenadas N 
8595654.5887m e E576324.1475m; Deste ponto segue-
se com rumo de N 45-37-38.92 W e distância de 40 m até 
o vértice De0305, de coordenadas N 8595645.6536m e 
E576315.406m; Deste ponto segue-se com rumo de S 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº  7413/2020
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

“Declara de Utilidade Pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à complementação da 
poligonal que será objeto de doação ao 
S E N A I  ( S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem da Indústria), para 
implantação de Unidade de Ensino 
Definitiva neste Município e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
100, inciso IX da Lei Orgânica do Município e com fulcro 
no Decreto Lei nº 3365/41, tendo em vista o quanto 
consta no Processo Administrativo de nº 04532/2014,

DECRETA

oArt. 1 Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
Expropriação, às 04 áreas de terras indicadas pelas 
poligonais discriminadas no parágrafo único desse 

2artigo, com total de 14.808,01 m  (quatorze mil, 
oitocentos e oito, vírgula um metros quadrados), 
integrantes do Loteamento Espaço Alpha, localizado na 
Avenida Jorge Amado na sede deste Município, 
destinada à integração da poligonal, de áreas de terras 
que serão objeto de doação ao SENAI para implantação 
de uma unidade dessa instituição nesse Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – As áreas declaradas de utilidade 
pública estão compreendidas dentro das seguintes 
poligonais:

ÁREA 01 – Compreendidas dentro dos Lotes 06, 07 e 18 
da Qd. 1.3.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0, de 
coordenadas N 8.595.773,21 m e E 576.212,24 m, Datum 
SIRGAS 2000  com Meridiano Central -39,  deste, segue 
com o azimute  134°49'4,88'' e distância 89,05 m até o 
vértice Pt1 de coordenadas N 8.595.710,44 m e E 
576.275,41 m; deste segue azimute 224°48'25,51'' e 
distância 12,60 m até o vértice Pt2, de coordenadas N 

DECRETO



44-22-21.59 W e distância de 50 m até o vértice De0306, 
de coordenadas N 8595617.6808m e E576343.9983m; 
Deste ponto segue-se com rumo de S 45-37-38.37 E e 
distância de 80 m até o vértice De0301, que é ponto inicial 
da descrição deste perímetro. Ao todo a poligonal possui 

23.500,00 m . Todas as coordenadas aqui descritas estão 
Georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro 
SIRGAS 2000 UTM Zona 24Sul.

ÁREA 04 – Compreendidas dentro dos Lotes 05, 06 e 07 
da Quadra 1.5.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
De0401, de coordenadas N 8595647.8935m e 
E576261.6382m; Deste ponto segue-se com rumo de N 
44-22-21.69 E e distância de 36 m até o vértice De0402, 
de coordenadas N 8595673.6265m e E576286.8138m; 
Deste ponto segue-se com rumo de N 25-42-6.37 W e 
distância de 42.54 m até o vértice De0403, de 
coordenadas N 8595647.8935m e E576261.6382m; 
Deste ponto segue-se com rumo de S 44-22-21.42 W e 
distância de 50.5 m até o vértice De0404, de 
coordenadas N 8595609.5559m e E576280.0903m; 
Deste ponto segue-se com rumo de S 45-37-38.19 E e 
distância de 40 m até o vértice De0401, que é ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Ao todo a poligonal 

2possui 1.730,00 m . Todas as coordenadas aqui 
descritas estão Georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24Sul.

oArt. 2  As áreas objeto deste Decreto destinar-se-á à 
integração da poligonal destinada a ser objeto de 
doação específica ao SENAI – SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (Departamento 
Regional Bahia – SENAI/DR/BA), pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com CNPJ: 
03.795.071/0001-16, para implantação de uma unidade 
dessa instituição no Município.

oArt. 3 Fica a Procuradoria Geral do Município 
autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via judicial, a desapropriação definitiva 
de áreas que são objeto deste decreto, através do 
procedimento próprio e na forma da legislação vigente.

oArt. 4 Fica a Secretaria Municipal interessada, 
autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via administrativa e amigável, a 
desapropriação definitiva de áreas que são objeto deste 
decreto, através do processo próprio e na forma da 
legislação vigente.

oArt. 5 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREGÃO N.º 0260/2019 (ELETRÔNICO) - 
COMPEL CONTRATO N.º 0451/2020

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa 
ENDOCRINO – CLINÍCA DE ASSISTÊNCIA AO 
DIABÉTICO E CARDIOLOGIA LTDA

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste 
ato pelo Secretário de Saúde, Sr. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT, brasileiro, casado, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n.º 
133 .146 .705-59 ,  do ravan te  denominado  
CONTRATANTE, e ENDÓCRINO – CLÍNICA DE 
ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO E CARDIOLOGIA 
LTDA, com sede à Rua Castro Alves, 1314, Sala 101, 
Centro, Feira de Santana - BA, E-mail: 
endocrino.1@hotmail.com, (75) 3221-9697, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 03.029.693/0001-
33, representada neste ato por Syssi Amancio 
Gomes Marques, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n° 487.207.805-59, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
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administrativo n.º 01479.11.07.611.2019  e que se 
regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 
4.071/05 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 )  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01479.11.07.611.2019;
b )  E d i t a l  d e  P R E G Ã O  N °  0 2 6 0 / 2 0 1 9  
(ELETRÔNICO) – COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0084/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços 
de emissão de laudo do exame Holter e MAPA, à 
distância, visando atender a demanda da 
Secretaria de Saúde do município de Camaçari, 
Bahia, de acordo com o Anexo I do Edital do 
PREGÃO N.º 0260/2019 (ELETRÔNICO) - 
COMPEL e proposta da CONTRATADA que são 
parte integrante deste instrumento independente de 
transcrição.

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 112.500,00 
(Cento e Doze mil e quinhentos reais), constante 
da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto.

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 assinatura deste contrato.

Em caso de mudança de endereço da unidade 
haverá notificação à CONTRATADA com 
antecedência de 72 horas.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

a) O serviço deverá ser executado na policlínica: 
Avenida Radial A, s/n. Centro. Camaçari – BA.

b) Em caso de mudança de endereço da unidade a 
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CONTRATADA será notificada com antecedência de 
72 horas.

c) Os serviços deverão ser executados no Município 
de Camaçari.

CLÁUSULA SETIMA – 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 
da 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 físicos 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 Referência (Anexo I do Edital que instruiu esta 
contratação, que são partes integrantes deste 
instrumento contratual 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 licitação, em especial, 
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 as despesas com insumos, materiais, 
transporte, deslocamento e mão-de-obra, encargos 
trabalhistas, previdenciários e tributários 

decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe, 
ainda, a inteira 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 junto 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 controle deste contrato, ficar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte 
forma:

h.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o 
fato por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autent icada da 
documentação que comprove o ocorrido;

h.2) indicar outro profissional que possua 
qualificação técnica igual ou superior a exigida para 
fins de habilitação, no edital da licitação que a 
consagrou vencedora para o objeto do presente 
contrato;

h.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 
11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE.
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 dos produtos, salvo na ocorrência de 
motivo de força maior, apurados na forma da 
legislação vigente, e desde que comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de quarenta e oito horas 
do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
Responder, por quaisquer danos que venham a 
causar ao Município e a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado.
k)A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões 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 
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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 alterações posteriores, sem prejuízo da 
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 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 
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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 
o 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.
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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 
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 produtos, salvo na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, devidamente 
apurados na forma da legislação vigente, 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 estabelec ido que na h ipótese da 
C O N T R ATA N T E  d e i x a r  d e  e x i g i r  d a  
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, 
tal faculdade não importará em novação, não se 
caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

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

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que produza os efeitos 
jurídicos.

Camaçari – Bahia,  01 de outubro de  2020.

SECRETARIA DE SAÚDE
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA 
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PORTARIA N.º 131/2020
26 DE OUTUBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 13 de outubro de 2020 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
00383.22.09.461.2020, de 14 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) 
anos, ao interessado CAMAÇARI INDUSTRIA DE 
PISCINAS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
04.306.190/0001-20, com sede na Via Parafuso 
(BA-535), km 14,5, Loteamento Polo Logístico,  
Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas UTM 
575.031 E / 8.593.335 S, inserido na poligonal da 
Zona de Expansão, Comércio e Serviços – ZECS 2, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 
de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 
03 de setembro de 2008, para o funcionamento da 
atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico, piscinas, com capacidade produtiva 
instalada de 150 unidades por mês, numa área 
construída de 1.451,45 m² com área total terreno de 
30.000,00 m². Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
documentos comprobatórios do cumprimento do 
Termo de Compromisso  - Medida Compensatória 
n° 016/2020 de 16 de setembro de 2020, referente a 
executar o plantio de 150 mudas de espécies 
nativas do Bioma Mata Atlântica; II - operar a 
unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 
devendo a empresa atuar sempre de forma a 
minimizar os impactos e visando: a) evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 

energia e recursos naturais, atuando sempre de 
forma preventiva em relação aos riscos às pessoas 
e ao meio ambiente e fundamentado em tecnologias 
mais limpas; b) priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos;  III - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta 
licença relatório de execução: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme os requisitos da Lei Estadual 12932/2014 
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e segundo critérios de classificação da 
ABNT NBR 10.004; b) Programa de Educação 
Ambiental, conforme Lei Estadual n° 12.056/2011, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, e 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; c)  Plano de Emergência 
Ambiental (PEA), contemplando a identificação de 
cenários emergenciais (si tuação crít ica, 
acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a 
proposição de ações/procedimentos para 
contigenciar/mitigar os incidentes; d) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
Resolução CEPRAM n° 4578/2017, que têm por 
objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos; IV - 
manter regularizados o Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD) 
e o Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; V - 
manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das 
v i a s  i n t e r n a s  d a  e m p r e s a ,  á r e a s  d e  
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos 
de sinalização em perfeito estado de conservação; 
VI - fomentar periodicamente junto aos funcionários, 
a realização de programas de educação ambiental e 
de treinamento de segurança, quanto a aplicação 
dos programas e planos da empresa, e apresentar à 
SEDUR quando do requerimento de renovação 
desta licença a documentação comprobatória, 
acompanhada dos resultados obtidos;  VII - cumprir 
os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, da 
NR – 11; d) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15;  VIII - anexar nos materiais e 
substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando 
perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua 
composição, recomendações de socorro imediato e 
o símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar 
Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
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Químicos (FISPQ) nos locais onde se manuseiam 
os produtos, mantendo a edição mais recente para 
conhecimento pelos funcionários; IX - acondicionar 
os resíduos sólidos destinados à armazenagem 
provisória em área reservada (coleta seletiva), 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
das normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e 
ABNT n° 12.235/1992, destinando os resíduos 
Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental 
competente, efetuando junto ao INEMA a 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos 
(DTRP); X -  operar adequadamente o sistema 
fossa séptica e promover a limpeza do mesmo, 
somente com empresas certificadas, bem como, 
destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciadas, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço 
de l impeza;  XI  -  manter,  no local  do 
empreendimento, cópia das autorizações para 
realizar a supressão de vegetação nativa ou outorga 
de direitos dos recursos hídricos ou declaração de 
dispensa, quando couber, assim como cópia desta 
autorização, à disposição da fiscalização dos 
órgãos dos ambientais; XII - é vedado quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do 
sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; 
XIII - atender aos parâmetros urbanísticos/ 
ambientais vigentes e demais disposições contidas 
nas normas e regulamentos administrativos deste 
município; XIV - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais 
em relação a qualquer ocupação nestas áreas; XV - 
atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidas nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVI - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 
após o encerramento de suas atividades; XVII - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XVIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma 
alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento 
das condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível 
de multa e revogação da licença ambiental 
descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de 
sua publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO 
DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 132 / 2020
26 DE OUTUBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 13 de outubro de 2020 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
00930.22.09.461.2020, de 10 de agosto de 2020,

RESOLVE:
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Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, 
ao interessado AT EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
14.209.041/0001-05, com sede na Avenida Vasco 
da Gama, 1894, Federação, Salvador/BA, para a 
construção de um empreendimento de comércio e 
serviços, para funcionar com a atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, 
serviços de troca de óleo e loja de conveniência, 
com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 120 m³, numa área 
construída de 1.620,44 m² e área total do terreno de 
4.750,48 m², localizado na Estrada do Coco, BA-
099, km 10, designada como Área 03, integrante do 
Núcleo Colonial Boa União, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM  578.026 E / 
8.579.519 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão, Comércio e Serviços (ZECS 1), 
Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 
913, de 03 de setembro de 2008, e na poligonal da 
APA Joanes Ipitanga, Zona de Ocupação 
Controlada (ZOC V), conforme Resolução 
CEPRAM n° 2.974, de 24 de maio de 2002, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento 
da legis lação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar num prazo de 
sessenta (30) dias à SEDUR: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da 
Mata Atlântica, para aprovação da CLA/SEDUR; II - 
adotar as seguintes medidas a fim de minimizar os 
impactos durante a fase de construção do 
empreendimento: a) executar o Programa de 
Educação Ambiental (PEA) desenvolvendo ações 
educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando a capacitar/habilitar os 
trabalhadores da obra; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, conforme critério a ser 
estabelecido pela limpeza pública, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração 
e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; c) armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes adequados e em área 
coberta e impermeabilizada, encaminhando-os 
para reciclagem através de empresas licenciadas 
ou recolhimento pelo serviço de limpeza pública 
municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; d) 
instalar adequadamente o canteiro de obras, 
conforme NR 18 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), e cumprir os dispositivos de 
segurança do Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT); e) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo 
apresentar  cópias das notas f iscais e 
credenciamento do fornecedor;  f) seguir as 
recomendações da Portaria n° 3.214 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), NR 23, relativa aos 
equipamentos de combate a incêndio; III - executar 
o projeto aprovado para a construção do 
empreendimento em conformidade com as normas 
técnicas expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
dentre outros: a)  instalar os tanques subterrâneos 
mantendo distância mínima de 1,5 metro do lençol 
freático, conforme ABNT NBR 13781:2009 sobre 
armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis; b) dotar as áreas de abastecimento, 
descarga dos sistemas com tanques subterrâneos e 
serviços de troca de óleo de piso impermeabilizado 
e canaletas para coleta dos efluentes líquidos, os 
quais deverão ser direcionados para a caixa de 
separação água/óleo (SAO); IV - apresentar quando 
da renovação desta licença: a) relatório de 
atendimento de condicionantes da Autorização para 
Supressão de Vegetação, Portaria SEDUR 
191/2019, acompanhado dos documentos 
comprobatórios; b) atestado de vistoria do corpo de 
bombeiros, aprovando as instalações de segurança 
e combate a incêndio; c) nota fiscal de compra e 
atestado de estanqueidade emitido pelo fabricante 
dos tanques subterrâneos, inclusive do tanque de 
óleo queimado, tubulações e conexões, em 
conformidade NBR 13.784 da ABNT; d) outorga de 
direito de usos dos recursos hídricos, emitido pelo 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA), em caso de utilização de poços ou fontes 
naturais, lançamento de efluentes em corpo hídrico;  
V - manter e atualizar os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de equipamentos 
de proteção individual, e implementar treinamento 
sistemático com os funcionários para a aplicação 
dos programas propostos;  VI - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes da fossa séptica e 
da caixa separadora água/óleo conforme projeto de 
coleta e tratamento de efluentes apresentado na 
SEDUR, devendo ser realizadas inspeções 
periódicas e apresentar comprovantes de inspeção 
por empresas certificadas; b) é vedado o 
lançamento de efluentes, mesmo que tratado, em 
solo, corpos hídricos e drenagem de águas pluviais 
sem autorização do órgão ambiental competente; c) 
é vedado quaisquer interligações com outras 
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instalações prediais do sistema de drenagem de 
águas pluviais, a instalação predial de águas 
pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento 
e condução das águas pluviais, preferencialmente 
para retenção e reuso; VII - não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente (APP), 
sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação de corpos hídricos, 
conforme estabelece a legislação ambiental 
vigente; VIII - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar à SEDUR, obedecendo os prazos 
estabelecidos, a documentação comprobatória do 
seu cumprimento; IX - em caso de impacto negativo 
ao meio ambiente decorrente da implantação e/ou 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; X - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XI - quando da fase de funcionamento da 
atividade o interessado deverá solicitar licença 
ambiental para tal fim, apresentando à SEDUR 
relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma 
alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento 
das condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível 
de multa e revogação da licença ambiental 
descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO 
DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 
SECRETÁRIO INTERINO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 
Inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 

14.017/2020 - Aldir Blanc

Ao terceiro dia mês de novembro, às nove horas e 
vinte e sete minutos, na sala da CEASC, na 
Secretaria de Cultura do município de Camaçari, 
situada na Rua do Telégrafo, s/n, bairro do Natal, 
Camaçari, Bahia, foi realizada abertura sessão 
interna para análise  da documentação dos 
Espaços Culturais inscritos para o subsídio do 
inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020 - 
Aldir Blanc. A condução foi realizada pela 
Presidente  da CEASC, Guida Schnitman Queiroz e 
membros da comissão, designados pelo Decreto nº 
7310/2020. 
A documentação foi  apresentada pelos 
proponentes entre período de 15 à 26 de Outubro de 
2020, por meio de formulário online disponibilizado 
nos endereços eletrônicos (secult.camacari. 
ba.gov.br) e (camacarileialdirblanc.com.br).
A Comissão realizou a avaliação com base nos 
critérios estabelecidos pela Portaria nº 21/2020, de 
15 de Outubro de 2020, que operacionaliza o 
subsídio destinado à manutenção de espaços 
artísticos e culturais, no Decreto Municipal nº 
7406/2020 de 08 de Outubro de 2020, que 
regulamenta os procedimentos necessários à 
aplicação dos recursos recebidos pelo Município de 
Camaçari da Lei Aldir Blanc, e com observância ao 
Decreto Federal nº 10.464 de 17 de Agosto de 2020, 
que regulamenta a Lei nº 14.017. Tendo como 
resultado, as informações existentes na tabela 
abaixo.
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TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO  DE  PREÇOS  N°  009/2020 
FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA MEDLIFE LOGÍSTICA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
realinhar os preços praticados no lote 08 - “EQUIPO 
MACROGOTA PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES 
PARENTAIS SISTEMA FECHADO (...)”, da Ata de 
Registro de Preços nº 009/2020.  DO REEQUILÍBRIO: 
Tendo em vista a necessidade da manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do item supracitado 
constante da  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  
009/2020,  o  valor  registrado  de  R$0,799  passará  a  
ser  de R$ 0,99. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições da Ata não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari,BA. 23 de 
outubro de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNIC ÍP IO .  MEDL IFE  LOGÍST ICA LTDA 
CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0163/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R ATA D A :   E M P R E S A C L I M A B O M  
REFRIGERAÇÃO LTDA.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e 
Quinta do instrumento original n° 0163/2017, assinado 
em 11 de dezembro de 2017, cujo objeto encontra-se 
devidamente descrito na cláusula anterior.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de 
dezembro de 2020, passará a viger até 11 de dezembro 
de 2021.  DO PREÇO:  O  presente termo aditivo s e  
perfaz em R$ 347.880,00 (trezentos e quarenta e sete 
mil, oitocentos e oitenta reais).  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 e de seus Termos Aditivos não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
26 de Outubro de 2020. DA ASSINATURA: ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
024/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA MSOTEC 
MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 
EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
024/2020, originalmente firmado em 21 de janeiro de 
2020, cujo objeto é o supracitado. DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimos, na forma 
da planilha anexa, fica, através do presente Termo 
Aditivo, acrescido o valor de R$21.237,18 (vinte e um mil, 
duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) 
correspondente a 4,28% (quatro vírgula vinte e oito por 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

cento) do valor do contrato. DO VALOR GLOBAL: Em 
virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica também alterada a Cláusula Terceira do 
Contrato acima descrito, de modo que o valor global do 
contrato passará a ser na ordem de R$555.486,70 
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e seis reais e setenta centavos). 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, 26 de outubro de 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO.  MSOTEC MANUTENÇÕES DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI. CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0192/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
bota e calçado de segurança, para atender ao Centro de 
Controle de Zoonoses do município de Camaçari-BA. 
Acolhimento: 17/11/2020 a partir das 09h00min; Abertura: 
18/11/2020, às 09h00min; Disputa: 18/11/2020, às 11h00min. 
(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação sob o n.º:  843330. Tel.: (71) 3621-6776 – Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 193/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos de refrigeração - eletrodomésticos - 
REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 01 (UMA) PORTA, DEGELO, 
SEMIAUTOMÁTICO OU AUTOLIMPANTE DE 260L E 
REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE 380 L, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Municipal. Acolhimento: 19/11/2020 a partir 
das 08h00min; Abertura: 20/11/2020, às 09h00min; Disputa: 
2 0 / 11 / 2 0 2 0 ,  à s  1 0 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .   
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 
843691. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna Cheile Melo da Costa – 
Pregoeira da COMPEL.

Congelados 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. Acolhimento: 
16/11/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 17/11/2020, às 
09h00min; Disputa: 17/11/2020, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  

PREGÃO N.º 194/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para serviços de transporte e logística na 
distribuição das Cestas de Natal e Frangos 
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Licitação n.º: 843820. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna Cheile Melo 
da Costa – Pregoeira da COMPEL.

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do PREGÃO N.º 178/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição de material de consumo (garrafão para água 
mineral, em polipropileno, com capacidade para 20 
litros), para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal 
de Camaçari. Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL, 05/11/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 0509/2020 – PREGÃO Nº 0266/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no Diário Oficial 
do Município nº 1513 do dia 30/09/2020. 

Onde se lê: 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
05 de Novembro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1536 - Pagina. 15 de 21



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
05 de Novembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1536 - Pagina. 16 de 21



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
05 de Novembro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1536 - Pagina. 17 de 21



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
05 de Novembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1536 - Pagina. 18 de 21



HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária 
da INFRAESTRUTURA de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, Homologa o PREGÃO 
ELETRÔNICO - N.º 0161/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo Objeto é: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO, ABERTURA DE NOVAS VIAS E 
EXECUÇÃO DE OBRAS  DE ENGENHARIA NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA.

LOTE - ÚNICO:  

ITEM – 01 ( FORNECIMENTO DE ARENOSO EM 
CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES 
PA R Â M E T R O S  M Í N I M O S :  L I M I T E  D E  
PLASTICIDADE = NP ÍNDICE DE PLASTICIDADE 
= 0,00 LIMITE DE LIQUIDEZ = NL CBR ≥ 30,00%; 
EXPANSÃO ≤ 0,50%; ÍNDICE DE GRUPO = 0,00 
). UF: T ;  QUANTIDADE: 50.000,00; PREÇO 
UNITÁRIO: 1.250.000,00 (UM MILHÃO 
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS); 

ITEM – 02 ( FORNECIMENTO DE BRITA 
GRADUADA PARA CONSERVAÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O ,  AT E N D E N D O  A O S  
SEGUINTES PARÂMETROS MÍNIMOS: FAIXA 
"C' DO DNIT ABRASÃO LOS ANGELES ≤  
30,00% CBR ≥  80,00%; EXPANSÃO ≤  0,50%; 
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EQUIVALENTE DE AREIA ≥  60,00% ).  UF: T ;  
QUANTIDADE: 85.000,00; PREÇO UNITÁRIO: 
4.590.000,00 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS 
E NOVENTA MIL REAIS); 
ITEM – 03 ( FORNECIMENTO DE MATACÃO 
MIÚDO DIÂMETRO MÉDIO DE 100 MM 
DIÂMETRO MÉDIO DE 80 – 100MM). UF: T ;  
QUANTIDADE: 7.100,00; PREÇO UNITÁRIO: 
426.000,00 (QUATRO CENTOS E VINTE E SEIS 
MIL REAIS); 
ITEM – 04  ( FORNECIMENTO DE AREIA FINA 
PORCENTAGEM PASSANDO NA # 200 ≤ 5,00% 
ÍNDICE CC ≤ 0,50% ÍNDICE CU ≥ 0,50% ). UF: T ;  
QUANTIDADE: 8.000,00; PREÇO UNITÁRIO: 
119.920,00 (CENTO E DEZENOVE MIL 
NOVECENTOS E VINTE REAIS); 
ITEM – 05 ( FORNECIMENTO DE BRITA 3 PARA 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (38 A 50 
MM ). UF: T ;  QUANTIDADE: 7.100,00 ;  PREÇO 
UNITÁRIO: 213.000,00 (DUZENTOS E TREZE MIL 
REAIS); 
VALOR TOTAL: R$ 6.598.920,00 (SEIS MILHÕES 
QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL 
NOVECENTOS E VINTE REAIS); 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA – 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA. 

CONTRATO  N.º 0467/2020 –  PREGÃO Nº 
0161/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, CUJO 
OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, 
ABERTURA DE NOVAS VIAS E EXECUÇÃO DE 
OBRAS  DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – BA.

LOTE ÚNICO: PROMINENTE FORNECEDOR: 
P L A N A R  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS EIRELI;   

ITEM – 01 ( FORNECIMENTO DE ARENOSO EM 
CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES 
PA R Â M E T R O S  M Í N I M O S :  L I M I T E  D E  
PLASTICIDADE = NP ÍNDICE DE PLASTICIDADE 
= 0,00 LIMITE DE LIQUIDEZ = NL CBR ≥ 30,00%; 
EXPANSÃO ≤ 0,50%; ÍNDICE DE GRUPO = 0,00 
). UF: T ;  QUANTIDADE: 50.000,00; PREÇO 
UNITÁRIO: 1.250.000,00 (UM MILHÃO 
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS);  

ITEM – 02 ( FORNECIMENTO DE BRITA 
GRADUADA PARA CONSERVAÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O ,  AT E N D E N D O  A O S  
SEGUINTES PARÂMETROS MÍNIMOS: FAIXA 
"C' DO DNIT ABRASÃO LOS ANGELES ≤  
30,00% CBR ≥  80,00%; EXPANSÃO ≤  0,50%; 

EQUIVALENTE DE AREIA ≥  60,00% ).  UF: T ;  
QUANTIDADE: 85.000,00; PREÇO UNITÁRIO: 
4.590.000,00 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS 
E NOVENTA MIL REAIS); 
ITEM – 03 ( FORNECIMENTO DE MATACÃO 
MIÚDO DIÂMETRO MÉDIO DE 100 MM 
DIÂMETRO MÉDIO DE 80 – 100MM). UF: T ;  
QUANTIDADE: 7.100,00; PREÇO UNITÁRIO: 
426.000,00 (QUATRO CENTOS E VINTE E SEIS 
MIL REAIS); 
ITEM – 04  ( FORNECIMENTO DE AREIA FINA 
PORCENTAGEM PASSANDO NA # 200 ≤ 5,00% 
ÍNDICE CC ≤ 0,50% ÍNDICE CU ≥ 0,50% ). UF: T ;  
QUANTIDADE: 8.000,00; PREÇO UNITÁRIO: 
119.920,00 (CENTO E DEZENOVE MIL 
NOVECENTOS E VINTE REAIS); 
ITEM – 05 ( FORNECIMENTO DE BRITA 3 PARA 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (38 A 50 
MM ). UF: T ;  QUANTIDADE: 7.100,00 ;  PREÇO 
UNITÁRIO: 213.000,00 (DUZENTOS E TREZE MIL 
REAIS); 

PROMITENTE FORNECEDOR: PLANAR 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 

DATA DA ASSINATURA: 05/11/2020, JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA – SECRETÁRIA DA 
INFRAESTRUTURA. 

Administração - SECAD

Registro de Preços para 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de gerenciamento, implementação e administração 
de crédito alimentação, com o fornecimento de vale em cartão 
eletrônico e/ou impresso em papel (vale merenda escolar e 
vale cesta social), para serem distribuídos entre os 
estudantes da rede publica municipal de ensino cadastrados 
na Secretária da Educação, bem como aos beneficiários 
cadastrados pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de 
Camaçari, nos Programas: Bolsa Família; Beneficio da 
Prestação Continuada; CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social); CONVIVER (Centro de Convivência da 
Pessoa Idosa); Casa da Criança; CREAS (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social); Centro POP 
(Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua), e; CRAM (Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher). 

36.972.180,00

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

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

homologa o PREGÃO - N.º 172/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS; VALOR GLOBAL: R$ 

 (trinta e seis milhões novecentos e setenta 
e dois mil cento e oitenta reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2020. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0581/2020 – PREGÃO 
Nº 172/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 

PROMINENTE FORNECEDOR: 
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$  (trinta e seis 
milhões novecentos e setenta e dois mil cento e oitenta 
reais), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/11/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

Registro 
de Preços para Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento, implementação e 
administração de crédito alimentação, com o fornecimento de 
vale em cartão eletrônico e/ou impresso em papel (vale 
merenda escolar e vale cesta social), para serem distribuídos 
entre os estudantes da rede publica municipal de ensino 
cadastrados na Secretária da Educação, bem como aos 
beneficiários cadastrados pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de 
Camaçari, nos Programas: Bolsa Família; Beneficio da 
Prestação Continuada; CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social); CONVIVER (Centro de Convivência da 
Pessoa Idosa); Casa da Criança; CREAS (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social); Centro POP 
(Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua), e; CRAM (Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher). 

36.972.180,00

 – Administração – 
SECAD
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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