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conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em 
epígrafe.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 141.500,00 (Cento e 
quarenta e um mil quinhentos reais), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transporte CIF/Camaçari, seguros, 
tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos 
e custos de qualquer natureza.

CONTRATO Nº 005/2021 

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com 

osede na Rua Francisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do 
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE e SAMTRONIC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, com sede Rua Venda da Esperança, 
162, Socorro – São Paulo - SP, CEP. 04.763-040, E-
MAIL: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br, TELEFONE 
(11) 2244-7750, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
58.426.628/0001-33 representada neste ato por Edgar 
Felix Muller, inscrito no CPF sob n.º 038.306.258-63, 
doravante denominada CONTRATADA, perante as 
testemunhas adiante firmadas, resolvem pactuar o 
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho do processo administrat ivo n.º  
01090.11.07.611.2019  e que se regerá pelo disposto na 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes 
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Processo Administrativo nº 01090.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0216/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 14/11/2019
d) Ata de Registro de Preços n.º 0083/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 
equipo fotossensível e equipo para bomba de infusão, 
para uso nas Unidades de Saúde do município, 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE



C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento definitivo dos produtos e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

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

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 
dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

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

§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

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

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

III. Manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

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

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

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

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

§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

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

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO 
DOS PRODUTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e 

qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a 
perfeita execução do objeto deste instrumento.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO

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

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

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

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

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao preço 
final (Planilha de Custos). 
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§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 
início de sua vigência e numeração sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços.  

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos 
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 
justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no 
prazo de 30 (trinta) dias.  

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

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

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

§  10º  A rev i são  leva rá  em cons ide ração  
preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas previsões 
desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração pública;

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto;

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

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b)de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando:

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

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

c) adulterar ou alterar as características: físicas, químicas 
ou biológicas do produto fornecido: multa de 20% sobre o 
valor global do contrato e suspensão do direito de licitar e 
contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;
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d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto 
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 
até cinco anos;

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

§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 
Cláusula e enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração.

§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

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

§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 10º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I do §3º, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

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

Camaçari, 19 de janeiro de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

    PORTARIA Nº 02/2021
     DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a designação de servidor 
como Ordenador de Despesa do 
Financeiro e Orçamentário do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS.
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SECRETARIA DE TURISMO

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas.

RESOLVE

Dispõe sobre a designação de servidor 
como Ordenador de Despesa do 
Financeiro e Orçamentário do Fundo 
Municipal da Criança e Adolescente - 
FMDCA.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas.

RESOLVE

Considerando a necessidade formal de retificação da 

portaria nº04/2018, de 30 de janeiro de 2018, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do 

Município de Camaçari. 

Art. 1º - Designar o servidor JOSÉ CARLOS 
CONCEIÇÃO DO CARMO, MAT. 832724, como 
Ordenador de Despesa do FUNDO MUNICIPAL DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, para responder e 
prestar contas junto aos órgãos fiscalizadores e a 
sociedade civil.

Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO 2021.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 

    PORTARIA Nº 03/2021
     DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Considerando a necessidade formal de retificação da 

portaria nº01/2018, de 16 de janeiro de 2018, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do 

Município de Camaçari. 

Art. 1º- Designar o servidor JOSÉ CARLOS 
CONCEIÇÃO DO CARMO, MAT. 832724, como 
Ordenador de Despesa do FUNDO MUNICIPAL DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA, para responder 
e prestar contas junto aos órgãos fiscalizadores e a 
sociedade civil.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO 2021.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 

PORTARIA Nº 01/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Designa os servidores responsáveis 
pela Gestão, Fiscalização e Recebimento 
dos Contratos de Materiais e Serviços 
desta Secretaria.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, considerando o art. 67 
da Lei n.º 8666/93 e o Decreto n.º 4793/2009, que 
regulamenta a Lei 978/2009, no uso de suas atribuições 
legais

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para 
atuar na Gestão e Fiscalização dos Contratos de 
Prestação de Serviços e Recebimento de Materiais desta 
Secretaria: 

Art. 2º Em casos excepcionais, na ausência do gestor ou 
fiscal do contrato designado, o servidor PABLO 
CAETANO DIEGO GONÇALVES NOGUEIRA, Matrícula 
63371, assumirá a designação de Gestor ou Fiscal de 
Contrato substituto.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE TURISMO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE JANEIRO DE 2021.

CRISTIANE BACELAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO
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EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

PORTARIA Nº 03/2021
DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Designa servidor para responder pela 
C o o o r d e n a d o r i a  d e  G e s t ã o  
Administrativa, Planejamento  e 
Finanças  no Âmbito da Secretaria de 
Turismo do Município de Camaçari .

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais

RESOLVE

Art. 1º  Designar a seguinte  servidora para responder 
pela Coordenadoria de Gestão Administrativa , 
Planejamento e Finanças da Secretaria de Turismo - 
SETUR: Naire Patricia Viana e Silva Matrícula  Funcional 
n ° 8171

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 
2021, revogando-se as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE TURISMO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE JANEIRO DE 2021.

CRISTIANE BACELAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 COM VISTAS AO 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 
E/OU FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO N° 
00001.07.17.948.2020.

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM, inscrito no CNPJ sob o nº 
34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
CEP. 42.800-970, neste ato representado pelo seu 
Diretor Superintendente, Sr. Pedro Jorge Villas Boas 
Alfredo Guimarães, portador do RG nº 06826698-73, 
SSP/BA, inscrito no CPF nº 831.334.455-53, nos termos 
do Decreto de 02 de Janeiro de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1574 - Segundo Caderno, de 04 
de Janeiro de 2021 - Ano XVIII, e pelo seu Diretor de 
Administração e Finanças, Sr. Ernâni Bernardino Alves 
de Sena, portador do RG nº 07885905-02, SSP/BA, 
inscrito no CPF nº 817.450.795-72, nos termos do 
Decreto de 02 de Janeiro de 2020, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1574 - Segundo Caderno, de 04 
de Janeiro de 2021 - Ano XVIII, publicaram, na data de 

05/02/2020, o Edital de Credenciamento nº 001/2020 
visando o Credenciamento de instituições bancárias 
e / o u  f i n a n c e i r a s ,  c o n f o r m e  P r o c e s s o  n °  
00001.07.17.948.2020 e, por este instrumento, celebram 
o PRIMEIRO TERMO ADITIVO, em conformidade com 
as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020 pelo 
prazo de 12 (doze) meses, alterando o término previsto 
de 05 de fevereiro de 2021 para 05 de fevereiro de 2022.

A presente prorrogação se fundamenta nos seguintes 
motivos:

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19) e respectivas recomendações 
sobre a mesma;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria ISSM nº 17/2020 de 16 de 
março de 2020 que Institui o Plano de Contingência no 
âmbito do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
– ISSM em razão da declaração de pandemia 
ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria ISSM nº 20/2020, de 22 de 
março de 2020, que Prorroga o Plano de Contingência no 
âmbito do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
– ISSM em razão da declaração de pandemia 
ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19) e institui 
novas medidas;

CONSIDERANDO o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, conforme 
Decreto Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020;

CONSIDERANDO que o estado de calamidade pública 
no Brasil decorrente do avanço do novo Coronavírus e as 
normas determinadas pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari e pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, visando a redução dos riscos de sua 
disseminação e contágio, se configuram como fatos 
excepcionais ou imprevisíveis, estranhos à vontade das 
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partes, que alterou fundamentalmente as condições de 
participação de interessados em credenciar-se no referido 
Edital de Credenciamento, tendo em vista que houve uma 
diminuição do ritmo de trabalho da Comissão Permanente 
de Licitação por ordem e no interesse da Administração 
em função da pandemia e da contaminação de vários 
servidores pela COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus (SARSCoV-2);

CONSIDERANDO que durante o período excepcional de 
enfrentamento da situação de pandemia ocasionada pelo 
COVID-19, diversos servidores foram colocados em gozo 
de férias, uma vez que a necessidade promover o 
distanciamento social resultou na diminuição das 
atividades;

CONSIDERANDO que é interesse da Administração a 
contratação do maior número possível de interessados 
aptos para atendê-la, tendo em vista que os destinatários 
das contratações são terceiros (servidores, aposentados 
e pensionistas), cabendo a eles a escolha do credenciado 
e quanto mais credenciados, maior a possiblidade de 
escolha e obtenção de melhores serviços.

CONSIDERANDO, ainda, a CI 00059.1343.2020 / ISSM - 
INST.SEGUR.SERV.MUNIC, a qual solicita autorização 
para prorrogação de prazo de vigência de Edital de 
Credenciamento 001/2020 e apresenta as razões da 
necessidade de prorrogação de vigência,

RESOLVE, tornar público o presente ADITIVO ao Edital 
em epígrafe, que tem por objeto alterar a redação do item 
4.1 - VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO, que passará a 
vigorar com a seguinte teor:

“VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: A vigência do 
credenciamento será de 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da publicação na imprensa oficial. Os 
interessados poderão se credenciar a qualquer tempo, 
durante todo o período de validade do edital – 24 (vinte e 
quatro) meses, no caso. Assim, para cada novo 
credenciado, novo processo de inexigibilidade deverá ser 
instaurado”.

Também fica alterada a redação do item 3.1 - VIGÊNCIA 
DO CREDENCIAMENTO, do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, que passará a vigorar com o seguinte teor:

“VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: A vigência do 
credenciamento será de 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da publicação na imprensa oficial. Os 
interessados poderão se credenciar a qualquer tempo, 
durante todo o período de validade do edital – 24 (vinte e 
quatro) meses, no caso. Assim, para cada novo 
credenciado, novo processo de inexigibilidade deverá ser 
instaurado”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
constantes no edital originário, bem como no Termo de 
Referência não modificadas no todo ou em parte, pelo 
presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Ap l i cam-se  à  execução  des te  EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO N° 001/2020, no que couber, as 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
redações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Termo Aditivo será 
providenciada pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, no Diário Oficial do Município, até o quinto dia 
útil do mês subsequente ao de sua assinatura, devendo 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em 
conformidade com o que estabelece o parágrafo único do 
art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este 
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e 
por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente 
como nele se contém na presença das testemunhas 
abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos. 

Camaçari - BA, 01 de fevereiro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

Diretor Superintendente

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
Diretor de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 04/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de 
acordo com o Processo nº. 0078.11.07.689.2020,

RESOLVE 

Aplicar à Empresa CAMAÇARI COMERCIAL DE GÁS 

LTDA, em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 

10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 

combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos 

Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, com base no 

descumprimento das exigências contidas no Edital do Pregão  

nº 098/2017 (Presencial), e de acordo com o Parecer n.º 

103/2021 da Procuradoria Geral do Município, a seguinte 

penalidade:

I.  ADVERTÊNCIA.  
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE 

FEVEREIRO DE 2021.  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

. 

www.licitacoes-
e.com.br

PREGÃO N.º 0022/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Aquisição de mobiliário 
hospitalar e aparelhos para fisioterapia cadastrados na 
proposta de aquisição n° 11432.780000/1200-03 para as 
Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II). Acolhimento: 17/02/2021 a partir 
das 09h00min; Abertura: 18/02/2021, às 09h00min; 
Disputa: 18/02/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 855146. Tel.: (71) 3621-6776. Priscila Lins 
dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

Aquisição de mobiliário 
cadast rados na proposta  de aqu is ição n°  
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II)

www.licitacoes-e.com.br
: 855216. 

 

www.licitacoes-e.com.br

PREGÃO N.º 0021/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
médicos e de outros profissionais de nível técnico e 
superior, em caráter complementar, visando à 
continuidade da prestação de serviço de saúde das 
Policlínicas e Centros de Especialidade de Saúde no 
município de Camaçari Acolhimento: 16/02/2021 a 
partir das 08h00min; Abertura: 16/02/2021, às 
10h00min; Disputa: 16/02/2021, às 11h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: 855016. Tel.: (71) 3621-6776. 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 0023/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: 

. 
Acolhimento: 17/02/2021 a partir das 09h00min; 
Abertura: 18/02/2021, às 09h00min; Disputa: 
18/02/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º Tel.: (71) 3621-6776. Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0025/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de cadeiras de rodas a fim de dar continuidade 
das ações em saúde. Acolhimento: 16/02/2021 a partir 
das 08h00min; Abertura: 17/02/2021, às 09h00min; 
Disputa: 17/02/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º: 855398. Tel.: (71) 3621-6776. Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da Educação 
- SEDUC, no uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 
N.º 138/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preço para o fornecimento dos itens de papelaria e 
de materiais de uso geral na âmbiencia escolar para suprir as 
demandas das unidades escolares e creches pertencentes a 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari - SEDUC. 
LOTE 01:  PROMITENTE FORNECEDOR:  2002  
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME; VALOR 
GLOBAL: R$ 2.348.920,00 (dois milhões trezentos e 
quarenta e oito mil novecentos e vinte reais); LOTE 02: 
PROMITENTE FORNECEDOR: 2002 DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO LTDA – ME; VALOR GLOBAL: R$ 1.754.347,50 
(um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos); DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0049/2021 – PREGÃO 
Nº 138/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de Preço para o fornecimento dos itens de papelaria e de 
materiais de uso geral na âmbiencia escolar para suprir as 
demandas das unidades escolares e creches pertencentes a 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari - SEDUC. 
PROMITENTE FORNECEDOR: 2002 DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO LTDA – ME; 

LOTE 01:
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DATA DA ASSINATURA: 01/02/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 023/2021
DE 01 DE FEVEREIRO 021

Designa servidor para f ins de 
fiscalização da execução dos Contratos 
Administrativos nº 008/2019, para 
a t e n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
d e  C a m a ç a r i / B A e  d á  o u t r a s  
providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

Considerando as disposições constantes na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007;

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor THALYA LIMA MACHADO, 
mat. 1015182, para fins de fiscalização da execução 
dos Contratos Administrativos abaixo discriminados 
para atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari/BA:

I – CONTRATO Nº 008/2019, Constitui objeto deste 
Contrato a Prestação de Serviços de Assessoria e 
Consultoria Técnica-Jurídica. 

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir o titular especificado no 
inciso anterior, o servidor DANIELA DE ANDRADE 
COSTA, mat. 1047.

Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, Retroagindo seus efeitos ao dia 04 e 
Janeiro de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 007/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 007/2018, Pregão Eletrônico – SEMGE nº 
287/2015, processo Administrativo 4081/2015, firmado 
com a empresa KOFRE REPRESENTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, cujo 
objeto é locação de Sistema de Rádio Troncalizado 
Digital, padrão Tetra, multissitio, com terminais 
portáteis, móveis e fixos, com recursos de GPS, 
estações novas, devidamente licenciadas e 
regulares junto a Agência Nacional  de 
Telecomunicações - ANATEL. 
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O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.40;

Fonte: 0100/ 0150.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 001/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº Contrato 002/2019, Dispensa de Licitação  
n° 001/2017, Inexigibilidade  n° 001/2017, Processo 
Administrativo n° 001/2017, firmado com a Empresa 
Gradus Assessoria e Consultoria Contábil LTDA, 
cujo objeto contratual é a Prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados de assessoria e 
consultoria em planejamento, contabilidade e 
orçamento, bem como assessoria e consultoria 
especial á unidade do Controle Interno da STT. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008 
Elemento de Despesa: 33.90.35 
Fonte: 0100 

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 9912426686/2020 

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 9912426686/2017, Inexigibilidade n° 
001/2020, Processo Administrativo n° 129/2020, 
firmado com a Empresa Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos , cujo objeto contratual é a 
postagem de infrações de trânsito r correspondências 
oficias da STT.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008 /4037
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0100 / 0150

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 010/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 010/200, Edital de Pregão Presencial nº 
007/2020, Processo administrativo 134/2020, firmado 
com a empresa LUANA SANTANA RIBEIRO EIRELI, 
cujo objeto é locação de veículos tipo guincho para 
atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 3013;

Elemento de Despesa: 33.90.39;

Fonte: 0100/ 0150.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 001/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 001/2019, Dispensa de licitação nº 002/2019, 
Processo Administrativo nº 010/2019, firmado com a 
empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – 
ESCOLA- CIEE, cujo objeto é a intermediação entre 
empresa e instituição de ensino para concessão de 
bolsa estágio a estudantes do município de 
Camaçari. 
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O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2008;

Elemento de Despesa: 33.90.39;

Fonte: 0100.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 006/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 006/2017, Pregão Presencial  n° 001/2017, 
Processo Administrativo n° 037/2017, firmado com a 
Empresa Martins e Neri LTDA , cujo objeto contratual é 
a Locação da licença de uso dos sistemas aplicativos 
para gestão de trânsito, portal de serviços de trânsito, 
lavratura de multa eletrônica e rastreamento de 
agentes, incluindo implantação, treinamento, 
manutenção, suporte e envelopamento de NAE e NIP 
que atende o CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.40 
Fonte: 0100 / 0150

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 009/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso de suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato 009/2019, Edital de Pregão Eletrônico nº 
250/2018, Ata de Registro de Preço 0063/2019, 
Processo administrativo 123/2019, firmado com a 
e m p r e s a  M A X I F R O T A  S E R V I Ç O S  D E  

MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, cujo objeto é 
implantação e operação de sistema informatizado, 
via internet, integrado de gestão de frota de 
veículos, com vista ao fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis automotores da frota 
da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari. 

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 

Projeto/Atividade: 4037;

Elemento de Despesa: 33.90.30;

Fonte: 0100; 0150.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 018/2018

 
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 018/2018, 
Pregão Presencial  n° 013/2018, Processo 
Administrativo n° 141/2018, firmado com a Empresa 
Officermaq Comércio de Máquinas Equipamentos 
Eireli, cujo objeto contratual é a Locação de 
equipamentos – máquina copiadora, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037 
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 0100.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 014/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso de suas atribuições e com 
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base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato 014/2018, Ata de 
Registro de Preço nº 007/2018, Pregão Presencial nº 
003/2018, firmado com a empresa TELEMAR NORTE 
LESTE S/A. BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E 
MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de 
serviços de telefonia móvel e fixa, dados e TI, para a 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari. 

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037 
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 0100.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 015/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso de suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato 015/2018, Ata de 
Registro de Preço nº 016/2018, Pregão Presencial nº 
015/2018, firmado com a empresa TELEMAR NORTE 
LESTE S/A. BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E 
MULTIMÍDIA LTDA, cujo objeto é a prestação de 
serviços de internet, Dados, WIFI, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari. 

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento: 

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037 
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 0100.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 007/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 007/2017, 
Pregão Presencial  n° 003/2017, Processo 
Administrativo n° 111/2017, firmado com a Empresa 
Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP , 
cujo objeto contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 0150

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 010/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 010/2017, 
Pregão Presencial  n° 003/2017, Processo 
Administrativo n° 111/2017, firmado com a Empresa 
Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP , 
cujo objeto contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 0150

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 008/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 008/2019, 
Inexigibilidade de Licitação n° 001/2019, Processo 
Administrativo n° 092/2019, firmado com a Empresa 
Ruyberg Valença e Advogados Associados, cujo 
objeto contratual é a prestação de serviços de Assessoria 
e Consultoria Técnica – Jurídica.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.35; 
Fonte: 0100. 

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 009/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 009/2020, 
Pregão Presencial n° 003/2020, Processo Administrativo 
n° 018/2020, firmado com a Empresa Shempo Indústria 
e Comércio Ltda, cujo objeto contratual é para 
prestação de serviços de locação, instalação, 
manutenção, deslocamento e suporte de até 07 (sete) 
equipamento denominados PMV´S – Painéis de 
Mensagens Variáveis Móveis, para atender ás 
necessidades desta Superintendência.

O objetivo deste apostilamento é alterar o Elemento de 
Despesa, que passa a dispor do seguinte detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037; 
Elemento de Despesa: 33.90.40; 
Fonte: 0100/ 0150.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 011/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 011/2017, 
Pregão Presencial  n° 003/2017, Processo 
Administrativo n° 111/2017, firmado com a Empresa 
Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP , 
cujo objeto contratual é a Locação de veículos para uso 
administrativo e operacional  da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037
Elemento de Despesa: 33.90.39 
Fonte: 0100 / 0150

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 015/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com 
base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve 
expedir a presente Apostila ao Contrato nº 015/2017, 
Pregão Presencial  n° 006/2017, Processo 
Administrativo n° 159/2017, firmado com a Empresa 
Sinales Sinalização Espírito Santo LTDA , cujo objeto 
contratual é manutenção corretiva e preventiva da rede 
semafórica do Município  de Camaçari, com substituição 
de peças para realização dos serviços.

O objetivo deste aposti lamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0100 / 0150.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 012/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari – STT, no uso das suas 
atribuições e com base legal nº art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato nº 012/2020, Pregão Presencial n° 
005/2020, Processo Administrativo n° 117/2020, 
firmado com a Empresa Sinales Sinalização 
Espírito Santo LTDA, cujo objeto contratual é 
prestação de serviços de sinalização viária, 
compreendendo o fornecimento, implantação e 
manutenção a serem executados por um período de 
24 (vinte e quatro) meses, abrangendo a 
SEDE/COSTA do município de Camaçari, a fim de 
atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e  Transporte Público - STT .

O objetivo deste apostilamento é alterar o 
Projeto/Atividade, que passa a dispor do seguinte 
detalhamento:

Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4037; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 0150/ 0100.

Camaçari, 04 de Janeiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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