
 
DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2023 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
RETIFICAR os termos do decreto de 03 de janeiro de 
2023, publicado no Diário Oficial do Município de nº 2060, 
página 01, que nomeia a servidora DANIELE DA 
NOBREGA FURTUNATO, matricula nº 63155, onde se lê: 
Diretora Presidente, leia-se: Diretora Superintendente da 
estrutura do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
- ISSM, em 03 de janeiro de 2023. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
EXONERAR JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO 
JUNIOR, matricula nº 834512, do cargo de Assistente de 
Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de 
Governo - SEGOV, em 02 de janeiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
EXONERAR RITA SOUZA CARDOSO GONÇALVES, 
matricula nº 834883, do cargo de Assistente de Secretário, 

símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em 02 de janeiro 
de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

 
 

 

PORTARIA N° 002/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 

RESOLVE 
 
Designar os servidores abaixo para compor a Comissão 
de Bens Patrimoniais da Secretaria da Administração, 
para registro de bens patrimoniais, avaliação, 
reavaliação, depreciação, amortização, baixas, 
inventários e alienação de bens móveis no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, prevista na Lei 
8.666/1993, artigo 15 § 8º, e Instruções Normativas nº 
07 de Agosto de 2015, Art. 9º, § 1º e, nº 02 de 15 de 
abril de 2011. 
 
PRESIDENTE 
ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA 
Mat.:63751  
 
MEMBROS 
BRUNO DA COSTA TELES      
Mat.: 830365 
CHARLES DA SILVA DOS SANTOS JUNIOR 
Mat.: 832965 
 
SUPLENTES 
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS   
Mat.: 833576 
 
Publique-se e Cumpra-se. 
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Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 003/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 

RESOLVE 
 

Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência do 
primeiro, compor a Comissão de Recebimento de 
Material de Consumo da Secretaria da Administração, 
prevista na Lei 8.666/1993, art. 15, § 8º: 
 
TITULARES 
HÉLIO JORGE VIEIRA DOS SANTOS   
Mat. 833122 
IARA SILVA MATOS PITA    
Mat. 832873 
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA  
Mat. 833893 
 
 
SUPLENTE 
LORENA RIBEIRO LOPES DA SILVA   
Mat. 833002 
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS   
Mat. 833576 
 
Publique-se e Cumpra-se. 
 
Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023. 
  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 005/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 

RESOLVE 
 
Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência 
do primeiro, compor a Comissão para Fiscalização 
dos Contratos de Prestação de Serviços da 
Secretaria da Administração, prevista na Lei 
8.666/1993, art. 15, § 8º: 
 
TITULARES 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS   
Mat. 833575 
GEILZA SILVA E SILVA     
Mat. 832721 
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS    
Mat. 833576 
 
Publique-se e Cumpra-se. 
 

Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

A COMISSÃO PROCESSANTE instituída pelo Decreto de 
10 de Maio de 2021, expedido pelo Secretário da 
Administração, publicado no DOM n° 1723, de 06 de 
Agosto de 2021, p.04. 
 

RESOLVE 
 

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor ANTÔNIO 
ELIZIARIO DA CONCEIÇÃO FILHO, matrícula n° 9381, 
Professor, lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, 
que se acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data de publicação deste 
ato, apresentar defesa escrita nos autos do Processo de 
Apuração de Fatos n° 00647.21.01.570.2018, a que 
responde perante esta Comissão, sediada no 1° andar, da 
Secretaria da Administração – SECAD, localizada na Rua 
Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba. 
 
2 – Fica, ainda, a mesma notificada de que, convocada 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos da 
presente Comissão seguirão sem a sua presença. 
 
3 – Publique-se. 

 
Camaçari-BA, 05 de Janeiro de 2023.  
 

SARA DE ANDRAE SANTOS 
MEMBRO - PRESIDENTE 

 
JANETE DA SILVA FREITAS 

MEMBRO 
 

MARINEIDE ALVES DA SILVA 
MEMBRO 

 
 
 
 

 
 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DE 04 DE JANEIRO DE 2023 

 
A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da 
Coordenadoria de Tributação Imobiliária – CTI, por 
resultarem infrutíferas as tentativas de notificação de forma 
pessoal, vem, por meio deste Edital, NOTIFICAR o(s) 
Sujeito(s) Passivo(s) abaixo relacionado(s), para que tome 
ciência dos atos abaixo especificados: 
 
1) Apresentar perante a Secretaria da Fazenda do 
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Município de Camaçari – SEFAZ, os documentos de 
Propriedade ou de Posse do imóvel (escritura/certidão de 
ônus/contrato de compra e venda) correspondente a 
inscrição imobiliária abaixo discriminada, bem como, a 
cópia dos documentos pessoais e do comprovante de 
residência; 
 
2) Manifestar-se sobre o requerimento contido no processo 
administrativo, protocolado na data de 19/10/2022, onde o 
autor se apresenta como proprietário e possuidor do 
imóvel cuja inscrição e número de processo estão listados 
no quadro adiante; 
 
3) Realizar a regularidade tributária dos créditos incidentes 
sobre o imóvel localizado no Espaço Alpha – Parque 
Nascente do Capivara/ Camaçari-BA. 

 
 
O contribuinte terá o prazo de 30 dias corridos, a contar da 
data de publicação desse edital, para comparecer à 
Secretaria da Fazenda, junto à Coordenação de Tributação 
Imobiliária, situada à Rua Francisco Drumond, S/N, Centro 
Administrativo – Camaçari-BA, munido dos documentos 
referenciados acima, para, obter cópia do processo e 
adotar as medidas administrativas cabíveis. 
 
Camaçari-BA, 04 de janeiro de 2023 
 

FÁTIMA RIBEIRO 
GERENTE COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO 

MATRÍCULA 62555 
 

 
 

 
 
 

 

CONTRATO Nº 0423/2022 
 

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n.o, Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, 
doravante denominado CONTRATANTE, e TECNOVIDA 
COMERCIAL LTDA, com sede na Rua Doutor Altino 
Teixeira Bairro: Porto Seco Pirajá, Salvador - BA, e-mail: 
licitacao@tecnovidaba.com.br, (71) 3347-1111, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° 01.884.446/0002-70, representada 
neste ato por Rafael Machado dos Santos, portador da 
carteira de identidade n.o  852647174 – SSP/BA, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 011.754.985-13, 
doravante denominada CONTRATADA, perante as 
testemunhas adiante firmadas, resolvem pactuar o 
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 

despacho do processo administrativo n.º 
00224.11.07.611.2021  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 00224.11.07.611.2021; 
b) Edital de PREGÃO N° 0147/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos; 
c) Proposta de Preço  
d) Ata de Registro de Preços n.º 003/2022. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto  aquisição de bolsa 
para colostomia/ileostomia e pasta protetora, para atender 
as Unidades de Saúde do município, conforme Anexo I do 
Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 
Registro de Preços em epígrafe. 
 
Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 
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$ 736.632,00 (Setecentos e 
trinta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transporte CIF/Camaçari, seguros, tributos, 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600.0000 - 

Transferência 

Fundo a Fundo de 

recurso do SUS 

provenientes do 

Governo Fede-

ral  - Bloco de 

manutenção das 

ações e serviços 

públicos de saúde. 

1500.1002 - 

Recurso não 

vinculado de 

imposto destinado 

a despesa com 

ações e serviços 

públicos de Saú-

de. 

1659.0000 - 

Outros Recursos 

vinculados a 

saúde 
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contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de 
qualquer natureza. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
§ 1º O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos 
produtos efetivamente fornecidos de acordo com os 
quantitativos solicitados no contrato ou documento 
equivalente. 
. 
 
§ 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. 

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO (R$) 

UNITÁ
RIO 

TOTAL 

01 86115 

BOLSA PARA COLOSTOMIA/
ILEOSTOMIA, SISTEMA DE 
02 PEÇAS, DRENAVEL, 
CONFECCIONADA COM 
PLÁSTICO MACIO, ANTIO-
DOR, OPACA OU TRANS-
PARENTE, COM TELA 
PROTETORA DE PELE, COM 
OU SEM FILTRO DE CARVAO 
ATIVADO, HIPOALERGENI-
CA, DE FORMATO ANATOMI-
CO, COM PLACA FLEXIVEL E 
BARREIRA PROTETORA 
PERIESTOMAL COMPOSTA 
POR RESINA SINTÉTICA OU 
MISTA, COM DIÂMETRO 
RECORTAVEL INICIAL ATÉ 
20MM E FLANGE FINAL DE 
44 A 50MM, COM OU SEM 
ADESIVO MICROPOROSO, 
COM PRESILHA MOLDAVEL 
E SEGURA. PRODUTO COM 
REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DE SAÚDE COM PRO-
CEDÊNCIA, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E DATA DE 
FABRICAÇÃO 

SENSURA 
2 

CJ 6700 51,96 348.132,00 

.02 86116 

BOLSA PARA COLOSTOMIA/
ILEOSTOMIA, SISTEMA DE 
02 PEÇAS, DRENAVEL, 
CONFECCIONADA COM 
PLÁSTICO MACIO, ANTIO-
DOR, OPACA OU TRANS-
PARENTE, COM OU SEM 
FILTRO DE CARVAO ATI-
VADO, COM TELA PRO-
TETORA DE PELE, 
HIPOALERGENICA, DE 
FORMATO ANATOMICO, 
COM PLACA FLEXIVEL E 
BARREIRA PROTETORA 
PERIESTOMAL COMPOSTA 
POR RESINA SINTÉTICA OU 
MISTA, COM DIÂMETRO 
RECORTAVEL INICIAL ATÉ 
20MM E FLANGE FINAL DE 
55 A 60MM, COM OU SEM 
ADESIVO MICROPOROSO, 
COM PRESILHA MOLDAVEL 
E SEGURA. PRODUTO COM 
REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DE SAÚDE COM PRO-
CEDÊNCIA, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E DATA DE 
FABRICAÇÃO 

SENSURA 
2 

CJ 7000 55,50 388.500,00 

VALOR GLOBAL (R$) 736.632,00 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  
 
A vigência deste Contrato será de 04 (QUATRO) 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, 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. 
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VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

 
§ 2º São obrigações da CONTRATANTE: 
 

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela 
Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
II. Receber o objeto do contrato conforme 
descrito e especificado neste Contrato, na Ata de 
Registro de Preços e na Proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA. 
 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, 
na apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos 
trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a 
compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
 
§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre 
a compra CONTRATADA, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução ao 
MUNICÍPIO, do valor por ventura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA 
 
Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados na 
Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, restrito 
ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, Quilômetro 
13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, CEP 42.849-
000. 
 
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS 
 
O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa. 
 
§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 
especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 
em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 
Registro de Preços. 
 
§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 
pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições: 
 

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito 
de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias 
contados do seu recebimento. Sendo constatados 

defeitos e divergências das especificações, o setor 
responsável recusará o recebimento, dando ciência 
dos motivos da recusa à contratada, que assumirá 
todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo 
das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo 
de 10 (dez) dias contado a partir da notificação, 
repor o produto. Caso a verificação não seja 
procedida reputar-se-á como realizada dentro do 
prazo fixado. 

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

 
§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final do recebimento provisório. 
 
§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado. 
 
§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 
que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 
Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 
solicitada. 
 
§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e 
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a 
perfeita execução do objeto deste instrumento. 
 
§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida 
em conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 
CONTRATADA. 
 
§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 
que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou 
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.  
 
§ 10 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. 
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§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço de cada item constante de 
sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 
parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, 
encargos em geral, lucro e participação percentual em 
relação ao preço final. 
 
§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 
proposta, demonstrando a nova composição do preço. 
 
§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao preço 
final (Planilha de Custos). 
 
§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 
início de sua vigência e numeração seqüencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços. 
 
§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos 
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, 
produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-
se, também, de índices setoriais ou outros adotados 
pelo Governo Federal, devendo a deliberação de 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e 
memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 
apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 
não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 
econômico durante a vigência deste registro. 
 
§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 
 
§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo 
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 
sanções previstas neste edital. 
 
§ 10 A revisão levará em consideração 
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. 
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IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando: 
 

a) não atender às especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 
10% a 20%, sobre o valor global do contrato; 
 
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa 
de 10% a 20% sobre o valor global do contrato; 
 
c) adulterar ou alterar as características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa 
de 20% sobre o valor global do contrato e 
suspensão do direito de licitar e contratar com o 
município pelo prazo de até cinco anos; 
 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
produto falsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20% sobre o valor global do 
contrato e suspensão do direito de licitar e contratar 
com o município pelo prazo de até cinco anos; 
 
e) entregar produto que cause dano à 
Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20% sobre o valor global 
do contrato, independente das medidas civis, além 
de reparação do dano. 

 
§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 
 
§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 
Cláusula e enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
 
§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
 
§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
 
§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 
multa devida. 
 
§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da infração 

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
 
§ 10 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. 
§ 11 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. 
 
§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 
 
§ 13 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-BA, 20 de dezembro de 2022 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE 

 

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 
CONTRATADA 

 
 
 
 

 
 

 

PORTARIA N° 006/2023 
  DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a aprovação do 
desmembramento de 01 (um) lote de terreno 

S
E

D
U

R
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE 
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próprio, designado pelo n°28, Quadra A, do 
Loteamento denominado CHÁCARAS DO 
RIO JACUÍPE, situado no Distrito de Monte 
Gordo, neste Município de Camaçari, com 
área total de 1.035,00 m², a ser desmembrado 
em duas novas áreas designadas como lote 
28A com 519,00 m² e lote 28B com 516,00 
m², na forma que indica: 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 1381.22.09.151.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes. 
 

RESOLVE 
 
Art. 1° - Aprovar o Desmembramento de 01 (um) lote de 
terreno próprio, designado pelo n°28, Quadra A, do 
Loteamento denominado CHÁCARAS DO RIO JACUÍPE, 
situado no Distrito de Monte Gordo, neste Município de 
Camaçari, sendo este terreno registrado no Cartório do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari sob. Matrícula 
de nº 12101 e Inscrição Municipal sob. n° 100228. 
 
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de JORGE WHELITON MIRANDA BORGES, 
brasileiro, casado com a Sra. MARIA APARECIDA SOUZA 
BORGES, portador da cédula de identidade de n°842.584-
SSP/BA e inscrito no CPF de n°064316825-72. 
 
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita: 
 

LOTE 28 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas 595.545.21 E  8.596.942.94 S; deste, segue 
confrontando com a rodovia denominada Estrada do Coco, 
com os seguintes azimute e distância: 50º54'22'' e 20.00m 
até interceptar o vértice 2 , de coordenadas 595.561.05 E 
8.596.955.16 S; deste, segue confrontando com o lote n° 29 
na mesma quadra com os seguintes azimutes e distância:  
140º36'29'' e 51.50m até interceptar o vértice 3, de 
coordenadas 595.593.73 E  8.596.915.36 S deste, segue 
confrontando com o lote n° 58 na mesma quadra com os 
seguintes azimutes e distância: 230º54'22'' e 20.00m até 
interceptar o vértice 4, de coordenadas 595.578.21 E  
8.596.902.75 S deste, segue confrontando com o lote n° 27 
na mesma quadra com os seguintes azimutes e distância 
320º36'29'' e 52.00m até interceptar o vértice 1, ponto de 
origem da presente descrição fechando um polígono que 
abrange uma área de 1.035,00m² e perímetro de 143,50m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. 
   
Art. 3° - As áreas resultantes do Desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizadas: 
 
 

LOTE 28A 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas 595.545.21 E  8.596.942.94 S; deste, segue 
confrontando com a rodovia denominada Estrada do Coco, 

com os seguintes azimute e distância: 50º54'22'' e 10.00m 
até interceptar o vértice 1.2 , de coordenadas 595.553.13 E 
8.596.949.05 S; deste, segue confrontando com o lote n° 28
-B na mesma quadra com os seguintes azimutes e 
distância:  140º36'29'' e 51.75m até interceptar o vértice 3.1, 
de coordenadas 595.585.97 E 8.596.909.06 S deste, segue 
confrontando com o lote n° 58 na mesma quadra com os 
seguintes azimutes e distância: 230º54'22'' e 10.00m até 
interceptar o vértice 4, de coordenadas 595.578.21 E 
8.596.902.75 S deste, segue confrontando com o lote n° 27 
na mesma quadra com os seguintes azimutes e distância 
320º36'29'' e 52.00 até interceptar o vértice 1, ponto de 
origem da presente descrição fechando um polígono que 
abrange uma área de 519,00m² e perímetro de 
123,75m.Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como o 
Datum o SIRGAS2000. 
 

LOTE 28B 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1.2, de 
coordenadas 595.553.13 E 8.596.949.05 S; deste, segue 
confrontando com a rodovia denominada Estrada do Coco, 
com os seguintes azimute e distância: 50º54'22'' e 10.00m 
até interceptar o vértice 2 , de coordenadas 595.561.05 E 
8.596.955.16 S; deste, segue confrontando com o lote n° 29 
na mesma quadra com os seguintes azimutes e distância:  
140º36'29'' e 51.50m até interceptar o vértice 3, de 
coordenadas 595.593.73 E 8.596.915.36 S deste, segue 
confrontando com o lote n° 58 na mesma quadra com os 
seguintes azimutes e distância: 230º54'22''  e 10.00m até 
interceptar o vértice 3.1, de coordenadas 595.585.97 E 
8.596.909.06 S deste, segue confrontando com o lote n° 28-
A na mesma quadra com os seguintes azimutes e distância 
320º36'29'' e 51.75 até interceptar o vértice 1.2, , ponto de 
origem da presente descrição fechando um polígono que 
abrange uma área de 516,00m² e perímetro de 123,25m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS2000. 
 
Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
da Arquiteta e Urbanista Gabriel Santana Passos, Arquiteta 
e Urbanista, sob. Registro Retificador, nos termos da RRT 
de n° SI102739221r01 
 
Art. 5° - A aprovação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido imóvel. 
 
Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei. 
 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 02 DE JANEIRO DE 2023. 
 

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO 

 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 
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PORTARIA Nº 0001/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE NOVOS  
MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL – PETI.  

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 5º, inciso XI,  da Lei 1.700, de 
22 de Dezembro de 2021,   
 
CONSIDERANDO o dever da administração pública em 
zelar pelo interesse da coletividade e demais princípios 
norteadores que regem toda a gestão da res pública;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de criação da Comissão 
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
- PETI.  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º Nomear os membros que constituirão a Comissão 
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI: 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
confecção e revogadas as disposições em contrário. 
 
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
JANEIRO DE 2023. 
 
Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023. 

 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 29/2023 
DE 05 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a concessão de benefícios 
relacionados a Alimentação e Nutrição à 
Comunidade de Atendimento 
Socioeducativo Irmã Dulce (CASE Irmã 
Dulce) – FUNDAC.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020, que alterou a Lei Municipal de nº 
678, de 27 de junho de 2005.  
 
CONSIDERANDO a Lei nº. 11.346 de 15 de setembro 
de 2006. 
 
CONSIDERANDO a Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 
1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
CONSIDERANDO o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°. 25 de 26 de maio de 2022. 
 
CONSIDERANDO a garantia de direitos dos 
adolescentes privados de liberdade.  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Os benefícios relacionados à Alimentação e 
Nutrição, em âmbito municipal deverão ser concedidos 
à Comunidade de Atendimento Socioeducativo Irmã 
Dulce (CASE Irmã Dulce) – FUNDAC, em conformidade 
ao quantitativo de adolescentes informado pela 
entidade. 
 
Art. 2º - As cestas básicas oriundas de ações 
governamentais em datas festivas estão incluídas no 
Art. 1°.  
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS  
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
GESTÃO 2022-2024 

 

S
E

D
E

S
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0089/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA SPACE PRODUÇÕES DE 
EVENTOS EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta (DÀ VIGÊNCIA) do 
Contrato no 0089/2022, firmado originalmente firmado em 
28 de abril de 2022, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 28 de abril de 2023, passará a viger até 28 de 
abril de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.000.500,00 (um milhão e quinhentos reais), conforme 
Contrato Originário nº 0089/2022, o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando à parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta da AÇÃO: 2010 
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.39.00 e FONTE: 
1500.000. DA RATIFICACÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA. 08 de 
Dezembro de 2022.  JOSE GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
SPACE PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI. 
CONTRATADA.    
 
TERCEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 0184/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E CARLA CALVALCANTE SANTOS. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula terceira do Contrato n° 0184/2020, originalmente 
firmado em 23 de Janeiro de 2020, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que 
a partir de 23 de janeiro de 2023, passará a viger até 23 de 
janeiro de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato n° 
0184/2020, no valor de R$ 119.600,40 (cento e dezenove 
mil, seiscentos reais e quarenta centavos) não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior, salvo os previstos em lei. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação: 4023/4019; Natureza de 
despesa: 33.90.39.00 e fontes: 
15010002/16206300/26206300.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA. 19 de Dezembro de 2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. CARLA CAVALCANTE 
SANTOS. CONTRATADA.  
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0001/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA 
E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES. 

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar as Cláusulas Segunda e Quinta do Contrato nº 
0001/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa 
jurídica para prestar serviços técnicos especializados de 
assessoria e consultoria contábil para Prefeitura 
Municipal de Camaçari. DO PREÇO GLOBAL: O valor 
global do referido contrato após acréscimo de 
aproximadamente 6 % por força da aplicação do índice 
do reajuste acumulado do IGP-M – Índice Geral de 
Preços de Mercado, se perfazendo em R$.21.240,00 
(vinte e um mil, duzentos e quarenta reais) passando o 
novo valor global para R$ 381.240,00 (trezentos e 
oitenta e um mil , duzentos e quarenta reais ). Parágrafo 
Primeiro: Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original; Paragrafo Segundo : O 
recurso financeiro está devidamente resguardado por 
meio da Unidade 0202 Ação 2008, Elemento de 
Despesa 33903500. DO PRAZO: O contrato descrito na 
Cláusula Primeira fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 09 de janeiro de 2023, 
passará a viger até 09 de janeiro de 2024. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 04 de janeiro de 2023. 
JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. EMPRESA 
GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 
SOCIEDADE SIMPLES. – CONTRATADA. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO 
  
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 49, da Lei 
n

o
 8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 01 DO PREGÃO 

N
o
 0160/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 

o registro de preço para aquisição de colposcópio, 
eletrocautério e venoscópio. 05/01/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – Secretário da Saúde. 

 
 

PREGÃO Nº 0009/2023 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA 

 
OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em 
saúde. Acolhimento: 18/01/2023 a partir das 
08h00min; Abertura: 19/01/2023, às 08h30min; Disputa: 
19/01/2023, às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 981492. Tel.: (71) 3621- 6776 / 6655 – Vanuzia Da 
Silva Guedes – Pregoeira da COMPEL. 

  

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS 

D
IC

O
M

P
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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AVISO DE REABERTURA – PREGÃO Nº 
0230/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

   
PREGÃO N.º 0230/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE REABERTURA. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de eletrodomésticos (refrigerador compacto 
tipo frigobar capacidade mínima de 117 litros / forno 
microondas 31 litros / freezer vertical frost free 01 porta), 
para futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari. Acolhimento: 18/01/2023 a partir das 
08h00min. Abertura: 19/01/2023, às 09h00min. Disputa: 
19/01/2023 às 10h00min. (Horário Brasília).  Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br.  Licitação 
n.º: 978412. Tel.: (71) 3621-6880. Ana Carla Costa Paim – 
Pregoeira da COMPEL. 
  

 

AVISO DE REABERTURA – PREGÃO Nº 
0218/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

   
A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, novas datas de abertura e disputa, em 
virtude da Suspensão, referente PREGÃO N.º 
0218/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL  Objeto: Registro de preço para futura 
aquisição de equipamentos e acessórios para 
implantação e operacionalização da academia de 
musculação do CIE - centro de iniciação ao esporte, e 
em atendimento a demanda da secretaria de esporte, 
lazer e juventude - SEJUV, do município de Camaçari – 
Bahia.  Abertura: 19/01/2023, às 09h00min. Disputa: 
19/01/2023 às 10h00min. (Horário Brasília).  Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br.  Licitação 
n.º: 969439. Tel.: (71) 3621-6655. Aracele Santos de 
Oliveira – Pregoeira da COMPEL. 
 
 

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC 
 
AO BANCO SANTANDER BASIL S/A 
Proc. n.º 00320.11.07.689.2022 
Pela presente, fica o Banco notificado a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a partir da presente data, em razão dos 
descumprimentos contratuais que culminaram na 
Rescisão Unilateral do Contrato nº 0036/2022, oriundo 
do Pregão Eletrônico 0024/2022.  
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, 
ensejando a aplicação das penalidades cabíveis. As 
Razões Finais deverão ser apresentadas perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação 
de Fornecedores - COPEC por um representante 
legal, mediante comprovação, através do e-mail: 
copeccmp@gmail.com. Camaçari, 05 de janeiro de 
2023. Larissa Macedo - Presidente da COPEC em 
exercício.  

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD do 
Município de Camaçari - BA no uso de suas atribuições 

através do seu Secretário, Homologa o PREGÃO 
(ELETRÔNICO) Nº 0220 / 2022 - COMPEL, oriundo do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 
00564.11.07.611.2022. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE(ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO SACO, 
A4, COM TARJA, 11 FUROS / BLOCO PARA 
RECADO ADESIVO 76X76MM 100 FLS / BLOCO 
PARA RECADO ADESIVO 76X102MM 100 FLS) 
PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO 
COM A CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2023. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 

 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0010 / 2022 - 
PREGÃO Nº 0220 / 2022 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE 
PLÁSTICO, TIPO SACO, A4, COM TARJA, 11 FUROS / 
BLOCO PARA RECADO ADESIVO 76X76MM 100 
FLS / BLOCO PARA RECADO ADESIVO 76X102MM 
100 FLS) PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
ACORDO COM A CONVENIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 
PROMITENTE FORNECEDOR: OXFORD COMERCIO 
E SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI, 
conforme descrito abaixo: 

 
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2023. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.  
 
 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
(PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 

2052 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022) 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0566/2022 – 
PREGÃO Nº 0161/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: HOSPSHOP PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
15/12/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0567/2022 – 
PREGÃO Nº 0161/2022 (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 - EPP. DATA DA 
ASSINATURA: 15/12/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 

 
 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022 

 
Realizada em 21/12/2022 

 
Participação: 
Membros natos do Comitê de Investimentos: 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor 
administrativo e financeiro   
 
Membros do Comitê de Investimentos:   
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e 
Gestor de Recursos     
Diego Rodrigues de Magalhães  
Milena Tavares do Sacramento 
Diego Silva de Souza (suplente) 
 
Convidados: 
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira 
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I 
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência 
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora Geral 
do ISSM 
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal 
 
Secretária:  
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela 
portaria nº 66/2022 

 
Pauta da Reunião: 
I. Validação do Relatório de Gestão de Investimentos 
de novembro de 2022; 
II. Elaboração do cronograma de atividades do Comitê 
de Investimentos para o mês de janeiro de 2023; 
III. O que ocorrer. 
 
Anexos: 
• Relatório de Gestão de Investimentos de novembro 
de 2022; 
 
Reunião: 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e vinte e dois, às 11h00min, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, MILENA TAVARES 
DO SACRAMENTO, DIEGO SILVA DE SOUZA 
(suplente), ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e 
tesoureira, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, 
chefe de gabinete, ELMA MARÍLIA VIEIRA DE 
CARVALHO, controladora geral do ISSM e ANDERSON 
DOS SANTOS ROCHA, presidente do Conselho Fiscal. 
A teor do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I. Validação do 
Relatório de Gestão de Investimentos de novembro 
de 2022; II. Elaboração do cronograma de atividades 
do Comitê de Investimentos para o mês de janeiro 
de 2023; III. O que ocorrer.  Aberta a reunião, o 
presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados e, em seguida, passou para o 
primeiro item da pauta: I. Validação do Relatório de 
gestão de investimentos de novembro de 2022. 
Falou que, como de praxe, o Relatório de Gestão de 
Investimentos do mês de novembro de 2022 foi 
disponibilizado previamente a todos os presentes. 
Mostrou no slide cinco a rentabilidade da carteira do 
mês, tendo o IPCA chegado a 0,41, a meta a 0,81 e a 
carteira performado em 0,74%. O Instituto teve um 
alcance de 91% da meta e uma rentabilidade de R$ 
2.955.301,11 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e 
cinco mil, trezentos e um reais e onze centavos). Falou 
sobre as decisões tomadas pelo Comitê no mês de 
novembro. Disse que na 21ª reunião ordinária do 
Comitê de Investimentos, realizada no dia 17/11 foram 
aprovadas as seguintes propostas: (i) zerar os 
investimentos em BTG Multigestor Global Equities BRL 
FIA (CNPJ nº 41.287.933/0001-99) e em Safra SP 
Reais PB Multimercado (CNPJ nº 21.595.829/0001-54) 
e alocar em CDI; (ii) investir R$ 8 milhões de reais em 
títulos públicos com vencimento em 2045 e R$ 9 
milhões e meio de reais em títulos públicos com 
vencimento em 2055 utilizando os recursos do DI, caso 
as taxas estivessem acima de IPCA +6%, seguindo as 
orientações do estudo ALM; (iii) alocação dos novos 
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recursos, pagamento da folha do mês de 
novembro/2022 e pagamento dos benefícios 
previdenciários e demais execuções orçamentárias com 
fundos com benchmark CDI. Mostrou no slide sete a 
evolução do patrimônio do Instituto, que teve um 
aumento de aproximadamente três milhões e 
setecentos mil reais. Falou que o alcance da meta 
acumulada até o mês de novembro foi de 54% e a 
rentabilidade acumulada de R$ 20.551.969,56 (vinte 
milhões quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 
Ressaltou que o que prejudicou o alcance da meta 
nesse mês de novembro foi o resultado ruim com renda 
variável.  Mostrou nos slides 13 e 14 as aplicações e 
resgates realizados pelo Comitê de Investimentos, com 
as aplicações totalizando R$ 33.570.697,93 (trinta e três 
milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e noventa 
e sete reais e noventa e três centavos) e os regates 
totalizando R$ -31.873.207,90 ( menos trinta e um 
milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e 
sete reais e noventa centavos), resultando em um saldo 
positivo de R$ 1.697.490,03 (um milhão, seiscentos e 
noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e três 
centavos). Disse que na 48ª reunião extraordinária, 
realizada no dia 04, ocorreram as deliberações finais 
sobre a minuta da Política de Investimentos (PI) para o 
ano de 2023. Já no dia 16, foi recebido R$ 956.328,21 
concernente ao pagamento de cupons das NTN-Bs 
(NTN-B – 15/05/23 e adquirida em 08/07/22 no valor de 
R$ 293.690,25, NTN-B – 15/05/23 e adquirida em 
22/12/21 no valor de R$ 464.473,52 e NTN-B – 
15/05/35 e adquirida em 15/12/21 no valor de R$ 
198.164,44). No dia 10, também, foi recebido R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais) da REAG Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S/A, referente aos 
resultados apurados no período do mês anterior. Disse 
que Na 50ª reunião extraordinária, realizada no dia 17, 
foi apresentado o Relatório Semestral de Diligências do 
Comitê, visando proporcionar mais transparência à 
gestão dos recursos do Instituto, a fim de adotar as 
melhores práticas no que se refere ao Pró-Gestão e o 
Comitê deliberou sobre a manifestação de voto do 
Fundo Piatã, que consistia na manutenção em caixa 
dos valores recebidos pelo Fundo em relação às três 
últimas parcelas do acordo firmado relacionado aos 
ativos GTEX e JNT, considerando o parecer da gestora. 
A proposta foi unanimemente rejeitada pelos membros 
do Comitê. E, por último, na 4ª reunião ordinária do 
Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, 
realizada no dia 08, foram aprovados o relatório de 
prestação de contas do Comitê de Investimentos do 3º 
Trimestre de 2022 e a Política de Investimentos para o 
ano de 2023. Falou que nessa mesma reunião foi 
apresentado o estudo de ALM (Asset Liability 
Management). Com a palavra, o Diretor 
Superintendente perguntou se a SMI Consultoria já 
havia enviado o levantamento da carteira com a posição 
histórica de retorno dos fundos como havia sido 
proposto. ACÁCIA CHAVES REIS disse que iria cobrá-
los o envio desse levantamento.  Após debates e 
considerações, os membros do Comitê de 
Investimentos aprovaram, por unanimidade, o Relatório 
de Gestão de Investimentos do mês de novembro de 
2022. Continuou, passando para o próximo item da 

pauta: II. Elaboração do cronograma de atividades 
do Comitê de Investimentos para o mês de janeiro 
de 2023. O gestor de recursos e presidente do Comitê 
de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS ressaltou que no mês de janeiro acontecerão 
as reuniões ordinárias nas datas 19/01/2023 e 
25/01/2023 e as 01ª e 02ª reuniões extraordinárias já 
agendadas para o dia 18/01/2023. E, nada mais 
havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, FRANCISCA 
NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n°66/2022, de 12 de 
setembro de 2022 lavrei a presente ata que vai por mim 
e pelos demais assinada.  
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DIRETOR SUPERINTENDENTE 
MEMBRO NATO 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
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