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PORTARIA Nº 13 /2021
DE 04 DE MARÇO DE 2021

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município RESOLVE,

RESOLVE

Art 1º. Conceder férias no período de 02 à 31/03/2021, 
bem como o pagamento do abono pecuniário aos 
servidores elencados abaixo:

a) Auxiliares de Ensino I, II, III e IV
b) Professor Especial, I, II e III
c)Professor I, II, III e IV
d) Coordenador Pedagógico I, II, III
e) Especialista em Educação IV
f) Pedagogo

 1º. - Ficam estendidos os efeitos deste Artigo aos 
Assistentes de Creche, Auxiliares de Disciplina, 
Monitores de Informática, Porteiros e Merendeiras;

 2º. - Os demais servidores não contemplados por esta 
portaria poderão programar o pagamento e gozo de suas 
férias referentes ao período aquisitivo de 2020 a partir do 
mês de abril 2021, através de requerimento à Diretoria de 
Recursos Humanos da SEDUC.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE MARÇO DE 
2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

§

§

  

PORTARIA Nº 099 /2021 
 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,                                                                                                                          

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE
 
RETIFICAR o Decreto de 05 de novembro de 2002, o 
qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
TEREZINHA DO NASCIMENTO, matricula 7296, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 17/05/1990 a 16/05/1995, leia-
se: 17/05/1995 a 16/05/2000, a partir de 01 de novembro 
de 2002.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE
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PORTARIA N° 016/2021
DE  05 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Cássia Maria Mota Amorim, 

Engenheira Civil, cadastro 833687, CREA 21.268-D, 

CPF 263.870.265-04, para fiscalizar o gerenciamento 

das Atividades de Engenharia e Serviço Social do 

Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio 

Camaçari – Fase 1, Integrante do Programa de 

Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 

2, (TC 350.977-09/2011), nos trechos denominados de 

3,4,5,8,9,10 e 11 do Rio Camaçari e 13.3 do Rio 

Pedreiras, localizado na cidade de Camaçari - Bahia, 

conforme contrato 0386/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 05 de 
fevereiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 

18.150.794/0001-35 iniciar o objeto do contrato descrito 

abaixo: 

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Cássia Maria Mota Amorim, Engenheira Civil, CREA 
21.268-D, CPF 263.870.265-04, com os poderes e 
obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizada a emitir as ordens de 
serviços parciais.

Camaçari, 08 de fevereiro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Ciente

ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO Nº 024/2020   

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa APIS 
MELLIFERAS APICULTURA DE ENXAMES EIRELI. 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drumond s/n, Camaçari – BA, representado neste ato 
pela Secretaria de Serviços Públicos, Sra. Arlene Lima 
Rocha, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 
0574916156 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
8 0 2 . 5 6 3 . 4 1 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e APIS MELLIFERAS APICULTURA E 
CAPTURA DE ENXAMES EIRELI, com sede no Sítio 
Fortaleza, s/n, Cajazeiras II, Dias D'Ávila - BA, CEP: 
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42.850-000, e-mail: apismelliferasabelhas@gmail.com, 
telefone (71) 99294-6534, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
30.456.335/0001-80 representada neste ato por Sergio 
Roberto Bezerra Costa, empresário, brasileiro, solteiro, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
940.644.405-44 residente e domiciliado Rua da 
Liberdade, nº. 99, Ap. 04, Bl 02, Cond. Residencial 
Parque Satélite, Natal, Camaçari-BA, CEP: 42.802-717, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. 02 do processo 
administrativo n.º 00364.11.07.611.2020 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) Edital de PREGÃO N.º 0167/2020 (ELETRONICO) – 
COMPEL e seus anexos. 
b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA 
em 004/11/2020. 
c) Ata de Registro de Preço nº. 0651/2020.
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Registro de Preço para Contratação de Pessoa jurídica 
especializada para a prestação de serviços de captura, 
remoção e relocação de colmeias de abelhas, bem como 
enxames de marimbondos, com vistas a garantir efetivo 
controle e adequado manejo ambiental da fauna 
sinantrópica nociva no município de Camaçari - Bahia. 

Parágrafo único. A licitante 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 para pagamento deste contrato correrão à 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

§ 1º Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
§ 1º O valor global deste contrato é de R$ 328.695,00 

(trezentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e 
cinco reais), sendo fixo e irreajustável pelo período de 
12 (doze) meses transcrito da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do objeto 
deste Contrato. 
 
§ 2º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura (na forma da legislação em vigor), 
devidamente atestada pelo órgão solicitante 
correspondente aos serviços efetivamente fornecidos. 

 § 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 
 
§ 1º A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação. 

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57, II, § 2° e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E ENTREGA  
 
O local da prestação do serviço será informado na Ordem 
de Serviço, Nota de Empenho ou documento 
equivalente. 
 
O s  s e r v i ç o s / p r o d u t o s  d e v e r ã o  s e r  
iniciados/executados/entregues conforme Anexo I - 
Termo de Referência. 
 

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 
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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. 
 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
0167/2020 (Eletrônico) – COMPEL, e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;  
 
b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso; 
 
c) Manter durante a contratação, em compatibilidade 
com as obrigações por ele mantidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
d) 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; 
 
e) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 

graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
 
I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
 
a) Até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
 
b) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 
c) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 
 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
   
a) De até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) De até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
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. 
 
§ 2º 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 
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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. 
 
§ 3º 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. 
 
§ 4º 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. 
 
§ 5º 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. 
 
§ 6º 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. 
 
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, 

TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
Não é permitida subcontratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação 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 

oincisos 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. 
 

C L Á U S U L A D É C I M A T E R C E I R A –  D A S  

RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
  
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
  
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE 

EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
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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, 24 de fevereiro de 2021. 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SESP

ARLENE LIMA ROCHA
CONTRATANTE

APIS MELLIFERAS APICULTURA E CAPTURA DE 
ENXAMES EIRELI 

SERGIO ROBERTO BEZERRA COSTA
CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0291/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: GRUPO MULTI 
EVENTOS LTDA EPP. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e Quinta 
do Contrato nº 0291/2020, cujo objeto é a contratação de 
ata de registro de preço para locação de equipamentos 
de sonorização e iluminação para atender eventos 
realizados pela administração municipal. DO 
ACRÉSCIMO: O valor global do referido contrato é de R$ 
1.839.040,25 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, 
quarenta reais e vinte e cinco centavos), e por força do 
acréscimo de 24,999% do seu valor original, passará a 
ser de R$ 2.298.781,25 (dois milhões, duzentos e 
noventa e oito mil, setecentos e     oitenta e um reais e 
vinte e cinco centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: 4001; Natureza de Despesa: 33903900 e Fonte: 
0100000. DO PRAZO: O contrato descrito na Cláusula 
Primeira fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 20 de fevereiro de 2021, passará a 
viger até 20 de fevereiro de 2022. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanece inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 20 de fevereiro de 2021. JOSÉ GAMA 
NEVES.MUNICÍPIO. GRUPO MULTI EVENTOS LTDA 
EPP.CONTRATADO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
383/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: EUROATLANTICA 
BRASIL LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
383/2020, firmado originalmente firmado em 04 de junho 
de 2020, com prazo de vigência de 06 (seis) meses 
vinculado à emissão da ordem de serviço, esta assinada 
em 16 de junho de 2020, conforme objeto retro citado. 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, 
contados a partir da emissão da “ordem de reinício”. DO 
SALDO REMANESCENTE: Para a execução do serviço 
objeto do contrato ora aditivado, declaram as partes que 
existe um saldo remanescente no valor de R$ 27.412,73 
(vinte e sete mil, quatrocentos e doze reais e setenta e 
três centavos), nada mais sendo devido à contratada 
além dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas 
e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
contrato originário não modificadas por este instrumento. 
DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 02 de Março de 
2 0 2 1 .  J O S E L E N E  C A R D I M .  M U N I C Í P I O .  
EUROATLANTICA BRASIL LTDA. CONTRATADO. 

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0195/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0081/2021 – 
PREGÃO Nº 0195/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 05/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0082/2021 – 
PREGÃO Nº 0195/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDYCAMENTHA PRODUTOS 
ONCOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 05/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0083/2021 – 
PREGÃO Nº 0195/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
05/03/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0166/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0080/2021 – 
PREGÃO Nº 0166/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 05/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

01819.07.12.727.2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

HOMOLOGO o parecer da Comissão de Licitação e 
ADJUDICO em favor da empresa SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.683.111/0001-07, o valor global de 
R$ 6.213,00 (seis mil, duzentos e treze reais), por estar 
habilitada e oferecer o menor preço para o serviço 
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, para Servidores 
e membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
Camaçari, 03 de março de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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