
 

 

LEI Nº 1793/2023  
DE 23 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a extinção da 
Fundação Vereador Dilson 
Magalhães da rede legislativa de 
comunicação, criada pela Lei 
Municipal nº 1.697, de 10 de 
dezembro de 2021 e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica extinta a Fundação Vereador Dilson 
Magalhães da rede legislativa de comunicação, instituída 
pela Lei Municipal nº 1.697, de 10 de dezembro de 2021. 
 
Art. 2º As atribuições, obrigações, bens e os recursos 
financeiros da Fundação que se refere o art. 1º desta Lei 
serão integralmente transferidos, no que couber, à Câmara 
de Vereadores do Município de Camaçari. 
 
Parágrafo único. A Câmara de Vereadores deverá, 
quando da liquidação, saldar os débitos existentes para 
com os credores que detenham bens e/ou direitos da 
Fundação como garantia, respeitada a prioridade 
estabelecida em Lei, podendo, inclusive, se necessário, 
alienar bens para o atendimento do quanto disposto neste. 
 
Art. 3º Todos os servidores pertencentes ao quadro da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães, estáveis ou não 
estáveis, alcançados ou não pela Lei Municipal nº 197, de 
02 de maio de 1990 e pelos dispositivos constitucionais, 
serão absorvidos pela estrutura do Poder Legislativo 
Municipal, sendo analisado caso a caso e respeitado as 
peculiaridades de cada vínculo contratual, a luz das 
disposições legais que o regem. 
 
Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste 
artigo serão realocados de acordo com estrutura 
organizacional e administrativa da Câmara Legislativa, 
atribuídos a cargos idênticos ou similares aos que 
ocupavam e exercerão atividades compatíveis as que 
desempenhavam na Fundação. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 1.697 de dezembro de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  23 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA  
PREFEITO 

 

LEI Nº 1794/2023 
DE 23 DE JANEIRO DE 2023 

 
Altera a lei nº 1316/2013, que 
dispõe sobre o plano de 
carreiras, cargos, vencimentos 
e remunerações do quadro de 
pessoal da estrutura funcional 
da Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1° Fica alterada a redação do caput do art. 20 da Lei 
Municipal 1316, de 30 de dezembro de 2013, e acrescenta 
os §§ 1º e 2º, que passam a vigorar nos termos seguintes: 
 
“Art. 20. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado 
para o exercício de cargo em comissão poderá optar pela 
remuneração do cargo efetivo acrescido de 30% (trinta por 
cento) do valor do cargo em comissão, ou pelo vencimento 
atribuído ao cargo em comissão para o qual foi nomeado 
acrescido do adicional por tempo de serviço e progressão 
por titularidade. 
 

§ 1º O percentual previsto no caput será de 60% 
(sessenta por cento) quando o servidor efetivo for 
nomeado para exercer cargo em comissão, nos símbolos 
FC-6 e FC-7. 

 
§ 2º O servidor efetivo do Município que estiver 

cedido à Câmara Municipal de Camaçari, no período em 
que laborar nas suas dependências, fará jus as vantagens 
instituídas pelo caput e parágrafo primeiro deste artigo. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  23 DE JANEIRO 
DE 2023. 

 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA  

PREFEITO 
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PORTARIA Nº 15/2023 
DE 18 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
RESOLVE 

 
Designar os servidores, Gustavo Silva Lima cad. 832895, 
Iranildes de Souza Queiroz Santos cad. 833577 e André 
Luiz Oliveira dos Anjos. 833575 para sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizar a execução do contrato 0424/2020 
– TELEMAR NORTE LESTE S/A, cujo objeto é 
Contratação de empresas especializadas para prestação 
de Serviços de Comunicação de Dados, através de 
tecnologia IP, nas modalidades de LINKS MPLS (Multi 
Protocol Label Switching), definidos pela RFC 4363, com 
topologia Full Mesh, LINKS IP DEDICADO via internet, e 
Serviços de Acesso à Internet temporário, objetivando a 
interligação das redes locais de computadores e às 
infraestruturas de eventos à rede local contemplando, de 
forma contínua, suporte à infraestrutura corporativa de 
comunicação de dados, voz e vídeo, com solução de 
segurança da informação, solução de redes wireless, além 
de serviços de operação, gerenciamento, manutenção e 
suporte técnico. 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
CAMAÇARI-BA, EM 18 DE JANEIRO DE 2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                              
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 
 

 

PORTARIA Nº 001/2023 
DE 12 DE JANEIRO DE 2023 

 
 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município,  

Considerando o Art. 8º da Lei Municipal nº. 1.723/2022, 
que estabeleceu que o Secretário de Saúde do Município 
publicará portaria estabelecendo o padrão dos uniformes 
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes 
de Combate às Endemias (ACE). 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º – Estabelecer o padrão dos uniformes dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate 
às Endemias (ACE), conforme a seguir: 
 
I – Agente Comunitário de Saúde: 
 
a) calça jeans azul marinho ou saia jeans azul marinho 
(abaixo do joelho); 
 
b) tênis preto com fechamento em cadarço ou velcro; 
 
c) camisa gola pólo azul marinho, manga curta, em malha 
piquet, 100% algodão, abertura frontal com fechamento 
para 02 (dois) botões, com o brasão do Município de 
Camaçari no bolso frontal bordado colorido e abaixo do 
brasão o nome Secretaria de Saúde de Camaçari na cor 
branca com a tipologia de fonte Montserrat Black, o nome 
Agente Comunitário de Saúde bordado na cor branca com 
a tipologia de fonte Montserrat Black, do lado oposto ao 
bolso e nas costas, a marca do programa Saúde da 
Família bordada colorida e abaixo da marca o nome 
Agente Comunitário de Saúde bordado na cor branca com 
a tipologia de fonte Montserrat Black, conforme o Anexo I 
desta portaria; 
 
d) camisa UV manga comprida com FPUV 50+, que 
impede passagem de 98% dos raios UV, na cor azul royal; 
e 
 
e) boné com protetor de nuca (estilo boné árabe), na cor 
azul marinho, com o nome Agente Comunitário de Saúde 
bordado na frente na cor branca com a tipologia de fonte 
Montserrat Black, e do lado esquerdo do boné a marca do 
SUS bordada na cor branca, conforme o Anexo I desta 
portaria. 
 
II – Agente de Combate às Endemias: 
 
a) calça jeans azul marinho ou saia jeans azul marinho 
(abaixo do joelho); 
 
b) calçado de segurança, tipo botina, na cor marrom e 
fechamento em cadarço; 
 
c) camisa gola pólo branca, manga curta, em malha piquet, 
100% algodão, abertura frontal com fechamento para 02 
(dois) botões, com o brasão do Município de Camaçari no 
bolso frontal bordado bordado colorido e abaixo do brasão 
o nome Secretaria de Saúde de Camaçari na cor preta 
com a tipologia de fonte Montserrat Black, o nome Agente 
de Combate às Endemias bordado cor preta com a 
tipologia de fonte Montserrat Black, do lado oposto ao 
bolso e nas costas a logomarca do SUS bordada colorida 
na cor azul padrão da logomarca e abaixo da logomarca o 
nome Agente de Combate às Endemias bordado cor preta 
com a tipologia de fonte Montserrat Black, conforme 
Anexo I desta portaria; 
 
d) boné com protetor de nuca, na cor branca, com o nome 
Agente de Combate às Endemias bordado na frente cor 
preta com a tipologia de fonte Montserrat Black, e no lado 
esquerdo do boné a logomarca do SUS bordada colorida 
na cor azul padrão da logomarca, conforme Anexo I desta 
portaria; e 
 
e) camisa UV manga comprida com FPUV 50+, que 
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impede passagem de 98% dos raios UV, na cor branca. 
 
Art. 2º – As marcas para confecção da camisa e do boné, 
assim como a tipologia da fonte e o modelo estão 
disponíveis na pasta Fardamento ACS e ACE no link 
https://cloud.camacari.ba.gov.br/index.php/s/
wjCe8HpTPH5ZjgL. 
 
Art. 3º – A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.         
 

 
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 12 DE JANEIRO DE 
2023. 

 
ELIAS NATAN MORAES DIAS  

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 

ANEXO I 

Modelo camisa e boné Agente Comunitário de Saúde (ACS)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modelo camisa e boné Agente de Combate às Endemias (ACE) 

 

CONTRATO Nº 0409/2022 
 

Contrato de prestação de serviços 
que entre si celebram o MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa JAT 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 
EIRELI. 

 
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, 

, 
doravante denominado CONTRATANTE, e JAT 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
ODONTOLÓGICOS EIRELI, com sede na Av. General 
Graça Lessa, 100, Bairro: Acupe de Brotas, Salvador-BA, 
e-mail: osvaldo.representa@gmail.com, (71) 3356-5288, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 01.736.132/0001-49, 
representada neste ato por Emanoel Francisco Ferreira, 
portador da carteira de identidade n.

o  
1642162 – SSP/BA, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 

https://cloud.camacari.ba.gov.br/index.php/s/wjCe8HpTPH5ZjgL
https://cloud.camacari.ba.gov.br/index.php/s/wjCe8HpTPH5ZjgL
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376.441.658-00, doravante denominada CONTRATADA, 
perante as testemunhas adiante firmadas, resolvem 
pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada 
pelo despacho do processo administrativo n.º 
00309.11.07.611.2021, Processo Remanescente nº 
0444.11.07.611.2022 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 0444.11.07.611.2021; 
b) Edital de PREGÃO N° 0201/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos; 
c) Proposta de Preço 
d) Ata de Registro de Preços n.º 0451/2022 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto acontratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva, 
manutenção corretiva (reposição de acessórios e/ou 
peças, pintura, estofamento de cadeiras e mochos), 
instalação/desinstalação de equipamentos e avaliação 
técnica, em  equipamentos odontológicos e seus 
componentes da Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, 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 orçamentá-
rias que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO 
O valor deste contrato é R$ 594.621,37 (Quinhentos e no-
venta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e 
sete centavos), fixo e irreajustável, inclusos todos os cus-
tos e despesas decorrentes de transporte CIF/Camaçari, 
seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolu-
mentos e custos de qualquer natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600.0000 - 

Transferência 

Fundo a Fundo 

de recurso do 

SUS provenien-

tes do Governo 

Federal  - Bloco 

de manutenção 

das ações e 

serviços públicos 

de saúde. 

1500.1002 - 

Recurso não 

vinculado de 

imposto destina-

do a despesa 

com ações e 

serviços públicos 

de Saúde. 

1659.0000 - 

Outros Recursos 

vinculados a 

saúde 

 

ITE

M 

CÓDIGO 

MATERI-

AL 

ESPECIFICAÇÃO UF 
QT

DE 

PREÇO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

01 
10310300

080 

SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA Até 60 

visitas mês/ 720 visitas 

ano, (conforme necessi-

Vistoria 

técnica 
615 290,00 

178.350,0

0 

02 
10310300

081 

SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO CORRETIVA PARA 

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

HH 
125

7 
79,75 

100.245,7

5 

SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

03 
10310300

082 

VALOR DESTINADO A 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 

PARTES, COMPONENTES 

E ACESSÓRIOS (O valor 

utilizado mensalmente 

pode variar, não devendo 

ultrapassar R$ 15.000/

MÊS 
  

105.500,00 

SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO 

04 
10310300

083 

ESTOFAMENTO TOTAL 

DA CADEIRA ODONTOLÓ-

GICA 

UND 29 562,12 16.301,48 

05 
10310300

084 

ESTOFAMENTO DO 

APOIO DA CABEÇA DA 

CADEIRA ODONTOLÓGI-

CA 

UND 30 146,25 4.387,50 

06 
10310300

085 

ESTOFAMENTO ASSENTO 

DA CADEIRA ODONTOLÓ-

GICA 

UND 30 236,25 7.087,50 

07 
10310300

086 

- ESTOFAMENTO ENCOS-

TO DA CADEIRA ODON-

TOLÓGICA 

UND 30 236,25 7.087,50 

08 
10310300

087 

ESTOFAMENTO DO 

BRAÇO DA CADEIRA 

ODONTOLÓGICA 

UND 30 135,00 4.050,00 

09 
10310300

088 

ESTOFAMENTO DO 

ASSENTO DO MOCHO 

ODONTOLÓGICO 

UND 30 206,25 6.187,50 

10 
10310300

089 

ESTOFAMENTO DO 

ENCOSTO DO MOCHO 

ODONTOLÓGICO 

UND 30 168,75 5.062,50 

SERVIÇOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS 

11 
10310300

090 

PINTURA ANTIOXIDANTE 

DA CADEIRA ODONTOLÓ-

GICA 

UND 37 480,00 17.760,00 

12 
10310300

091 

PINTURA ANTIOXIDANTE 

DO BRAÇO REFLETOR DA 

CADEIRA ODONTOLÓGI-

CA 

UND 37 412,00 15.244,00 

13 
10310300

092 

 PINTURA ANTIOXIDANTE 

DO CART DA CADEIRA 

ODONTOLÓGICA 

UND 37 296,25 10.961,25 

14 
10310300

093 

PINTURA ANTIOXIDANTE 

DO COMPRESSOR 
UND 37 318,75 11.793,75 

15 
10310300

094 

PINTURA ANTIOXIDANTE 

DE EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE E 

PERIFÉRICOS ODONTO-

UND 37 187,50 6.937,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
§ 1º O pagamento será realizado pela unidade comprado-
ra, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento definitivo dos produtos e mediante a apresentação 
dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamen-
te atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento. 

 
§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências com-
plementares por parte da CONTRATADA o decurso do 
prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se 
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpri-
das, 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 recebi-
mento Nota de Empenho. 
 
§ 4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA, 
para uma determinada unidade, não poderá estar vincula-
da 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 con-
tados a partir da sua assinatura.  

 
§ 1º EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços de-
verá ser em conformidade com o constante no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0201/2021 
– (ELETRÔNICO) – COMPEL, mediante emissão da Or-
dem de Serviço ou documento equivalente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES 
 
A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão obede-
cer aos direitos e obrigações a seguir:  
 
§ 1º São Obrigações da CONTRATADA: 
 
I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do presen-
te 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 condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do Con-
trato, quer seja de sua fabricação, ou venha de terceiros 
com etiqueta do fabricante, obrigando-se a entregar o pro-
duto isento de qualquer problema de fabricação, com a ga-
rantia 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, 
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO 

16 
1031030009

5 

SERVIÇO DE MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE CADEIRA 

ODONTOLÓGICA 

UND 

24 393,75 9.450,00 

17 
1031030009

6 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

E DESMONTAGEM DE 

CADEIRA ODONTOLÓGICA 

UND 

19 356,25 6.768,75 

18 
1031030009

7 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

ULTRASSOM COM JATO DE 

BICARBONATO INTEGRADO 

UND 

18 243,75 4.387,50 

19 
1031030009

8 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE ULTRASSOM COM JATO 

DE BICARBONATO INTEGRA-

DO 

UND 

20 225,00 4.500,00 

20 
1031030009

9 

SERVIÇO DE MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE APARELHO 

DE RADIOGRAFIA ODONTO-

LÓGICA 

UND 

15 393,75 5.906,25 

21 
1031030010

0 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

E DESMONTAGEM DE 

APARELHO DE RADIOGRAFIA 

ODONTOLÓGICA 

UND 

10 337,50 3.375,00 

22 
1031030010

1 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

COMPRESSOR ODONTOLÓGI-

CO 

UND 

27 191,25 5.163,75 

23 
1031030010

2 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE COMPRESSOR ODONTO-

LÓGICO 

UND 

29 191,25 5.546,25 

24 
1031030010

3 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

BOMBA À VÁCUO ODONTO-

LÓGICA 

UND 

59 213,75 12.611,25 

25 
1031030010

4 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE BOMBA À VÁCUO ODON-

TOLÓGICA 

UND 

10 213,75 2.137,50 

26 
1031030010

5 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

EXAUSTOR ODONTOLÓGICO 

UND 

60 191,25 11.475,00 

27 
1031030010

6 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE EXAUSTOR ODONTOLÓGI-

CO 

UND 

10 191,25 1.912,50 

28 
1031030010

7 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

DESTILADOR DE ÁGUA 

IONIZADA 

UND 

10 150,00 1.500,00 

29 
1031030010

8 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE DESTILADOR DE ÁGUA 

IONIZADA 

UND 

2 150,07 300,14 

30 
1031030010

9 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

PEDAL DE ACIONAMENTO DE 

PIA DE MOBILIÁRIO ODON-

TOLÓGICO 

UND 

30 187,50 5.625,00 

31 
1031030011

0 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE PEDAL DE ACIONAMENTO 

DE PIA DE MOBILIÁRIO 

ODONTOLÓGICO 

UND 

10 187,50 1.875,00 

32 
1031030011

1 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

AUTOCLAVE ODONTOLÓGI-

CO 

UND 

20 168,75 3.375,00 

33 
1031030011

2 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE AUTOCLAVE ODONTOLÓ-

GICO 

UND 

10 168,75 1.687,50 

34 
1031030011

3 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

SUPORTE DE ULTRASSOM 

ODONTOLÓGICO 

UND 

25 86,25 2.156,25 

35 
1031030011

4 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE SUPORTE DE ULTRASSOM 

ODONTOLÓGICO 

UND 

2 71,25 142,50 

36 
1031030011

5 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

CUBA DE ULTRASSÔNICA 

UND 

5 115,00 575,00 

37 
1031030011

6 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO 

DE CUBA DE ULTRASSÔNICA 

UND 

2 100,00 200,00 

SERVIÇOS DE CONSIGNAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

38 
1031030011

7 

COMPRESSOR ODONTOLÓGI-

CO 
DIÁRIA 100 69,95 6.995,00 

TOTAL 594.621,37 



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 regulamenta-
res sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 
seus empregados a trabalhar com equipamentos de prote-
ção individual, quando for o caso. 
 
VII. Apresentar durante a execução do contrato, se solici-
tado, documentos que comprovem estar cumprindo a le-
gislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, traba-
lhistas, 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. 
 
§ 1º  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 espe-
cificado neste Contrato, na Ata de Registro de Preços e na 
Proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafis-
cais, custos e despesas que sejam devidos em decorrên-
cia direta ou indireta do presente contrato, serão de exclu-
siva 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 compe-
tente. 
 
§ 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 CON-
TRATADA, tais valores serão imediatamente excluídos, 
com a devolução ao MUNICÍPIO, do valor por ventura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO 
 
Os serviços deverão ser iniciados/executados conforme 
estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA NONA - REVISÃO DE PREÇOS DO CON-
TRATO 
 
A revisão dos preços registrados na hipótese de restabele-
cimento 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 ofi-
cial, 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 cla-
ra a composição do preço de cada item constante de sua 
proposta, através de Planilha de Custos contendo: as par-
celas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, en-
cargos em geral, lucro e participação percentual em rela-
ção ao preço final. 
 
§ 2º  A não apresentação da Planilha de Custos impossibi-
litará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços de pro-
ceder às futuras revisões, caso venha à CONTRATADA 
solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a CON-
TRATADA 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 reven-
dedor ou representante comercial, deverá demonstrar de 
maneira clara a composição do preço constante de sua pro-
posta, 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 exigi-
do da CONTRATADA lista de preço expedida pelos fabri-
cantes, 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 crité-
rios, a Administração Municipal adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompa-
nhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializa-
doras, 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 delibe-
ração de deferimento ou indeferimento da alteração solici-
tada ser instruída com justificativa da escolha do critério e 
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Admi-
nistração 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 manti-
do durante toda a vigência do registro. O percentual não 
poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econô-
mico durante a vigência deste registro. 

 
§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá vali-
dade a partir da data da publicação da deliberação na im-
prensa oficial. 
 
§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimen-
to 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 preponderantemen-
te as normas legais federais, estaduais e municipais, que 
são soberanas previsões desta Cláusula Décima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES E PENALIDADES AD-
MINISTRATIVAS 
 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
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responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a 
vigência das garantias previstas na Legislação; 
 
§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadim-
plemento de suas obrigações contratuais, às penalidades 
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no Decreto Munici-
pal n.º 5742/2014 com alterações posteriores, sem prejuí-
zo 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 can-
celado, 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 con-
traditório, 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 descumpri-
mento 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 can-
celamento da nota de empenho ou documento correspon-
dente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do pro-
duto. 
 
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 visan-
do frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Adminis-
tração 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 quantitati-
vos 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 direi-
to 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 medi-
das 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 con-
tratações 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 sus-
pensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta Cláu-
sula 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 Administra-
ção pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 
 
§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas espontanea-
mente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão dedu-
zidas 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 garan-
tia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a 
qual será descontada dos pagamentos eventualmente de-
vidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmen-
te. 
 
§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à CONTRATA-
DA 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 co-
metida pelo contratado e dos prejuízos causados à Admi-
nistração Pública Municipal, não impedindo que a Adminis-
tração rescinda unilateralmente o contrato. 
 
§ 10 As sanções previstas nesta Cláusula são de compe-
tência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Admi-
nistração, permitida a delegação para a sanção prevista no 
inciso I do §3º, facultada a defesa do interessado no res-
pectivo 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 con-
clusão de processo administrativo, garantida a ampla defe-
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sa e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
 
§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o contraditó-
rio, é formalizado por despacho da autoridade competente 
do órgão gerenciador. 
 
§ 13 O procedimento para aplicação de penalidade de ad-
vertência e multa relativas ao inadimplemento de obriga-
ções contratuais é conduzido pela COPEC, sob a Coorde-
nação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade aplicada 
pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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, sub-
sidiariamente, desde que conveniente aos interesses ad-
ministrativos, sem que com isso, a CONTRATADA tenha 
direito a indenizações. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA– 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 Forneci-
mento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
Camaçari, 06 de dezembro de 2022 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE 

 
JAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODON-

TOLÓGICOS EIRELI  
CONTRATADA 

 

CONTRATO Nº 0422/2022 
 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa HOLLISTER 
DO BRASIL LTDA  

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

o
, Camaçari – BA, representado neste ato pelo 

Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES DIAS, 

, doravante 
denominado CONTRATANTE, e HOLLISTER DO BRASIL 
LTDA, com sede na Av. Jabaquara, 2958, Andar 7, Salas: 
71, 72 e 73 Bairro: Mirandopolis, São Paulo - SP, e-mail: 
licitacao@hollister.com.br, (11) 5595-9650, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 00.938.703/0001-65, representada neste 
ato por Maria Valéria Rodrigues de Oliveira Pando, porta-
dor da carteira de identidade n.

o  
852647174 – SSP/BA, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
157.604.678-83, doravante denominada CONTRATADA, 
perante as testemunhas adiante firmadas, resolvem pactu-
ar 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 legisla-
ção 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 se-
guintes 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 001/2022. 
 
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 condi-
ções e dentro do prazo contratual estabelecido, os acrésci-
mos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con-
trato, 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 orçamentá-
rias que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600.0000 - 

Transferência 

Fundo a Fundo 

de recurso do 

SUS provenientes 

do Governo 

Federal  - Bloco 

de manutenção 

das ações e 

serviços públicos 

de saúde. 

1500.1002 - 

Recurso não 

vinculado de 

imposto destina-

do a despesa 

com ações e 

serviços públicos 

de Saúde. 

1659.0000 - 

Outros Recursos 

vinculados a 

saúde 
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CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO 
 
O valor deste contrato é R$ 467.625,00 (Quatrocentos e 
sessenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decor-
rentes de transporte CIF/Camaçari, seguros, tributos, con-
tribuições 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 documen-
tos 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 com-
plementares por parte da CONTRATADA o decurso do 
prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se 
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpri-
das, 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 vigen-
te, 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 recebi-
mento Nota de Empenho. 
 
§ 4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA, 
para uma determinada unidade, não poderá estar vincula-
da a débitos de outras unidades, porventura existentes, 
sob pena de sanções previstas em lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  
A vigência deste Contrato será de 04 (QUATRO) meses 
contados a partir da sua assinatura.  
 
§ 2º 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 obede-
cer aos direitos e obrigações a seguir:  
 
§ 1º São Obrigações da CONTRATADA: 
 
I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do pre-
sente Contrato todas as condições das cláusulas ora fir-
madas, do Termo de Referência Anexo I do Edital, da Pro-
posta 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 vali-
dade mediante conferência obrigatória pela CONTRA-
TANTE. 
 
III. Manter durante a execução do contrato todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do Con-
trato, quer seja de sua fabricação, ou venha de terceiros 
com etiqueta do fabricante, obrigando-se a entregar o pro-
duto isento de qualquer problema de fabricação, com a 
garantia de que compreenderão a substituição, parcial ou 
total, às suas expensas, inclusive transporte e outras des-
pesas. 

     
V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do objeto deste Contrato, 
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LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO 

MAR-

CA 
UF 

QT

DE 

PREÇO (R$) 

UNITÁ

RIO 
TOTAL 

04 86118 

BOLSA, PLANA, ADULTO, 

PARA COLOSTOMIA/

ILEOSTOMIA, SISTEMA DE 

02 PEÇAS, DRENAVEL, 

CONFECCIONADA COM 

PLÁSTICO MACIO, ANTIO-

DOR, OPACA OU TRANSPA-

RENTE, COM OU SEM FIL-

TRO DE CARVAO ATIVADO, 

COM TELA PROTETORA 

PERIESTOMAL COMPOSTA 

POR RESINA SINTETICA OU 

MISTA, RECORTÁVEL, COM 

DIÂMETRO INICIAL ATÉ 

20MM E FLANGE FINAL DE 

70 A 80MM, COM OU SEM 

ADESIVO MICROPOROSO, 

COM PRESILHA MOLDAVEL 

E SEGURA. EMBALAGEM, 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PRAZO DE VALIDADE E DATA 

DE FABRICAÇÃO, COM 

PROCEDÊNCIA E REGISTRO 

NO MINISTERIO DA SAÚDE. 

HOL-

LISTE

R 

CJ 
35

00 
33,75 

118.12

5,00 

.05 86901 

BOLSA, PLANA, PEDIATRICA, 

PARA COLOSTOMIA/

ILEOSTOMIA, SISTEMA DE 

02 PEÇAS, DRENAVEL, COM 

OU SEM FILTRO DE CARVAO 

ATIVADO, CONFECCIONADA 

COM PLÁSTICO MACIO, 

ANTIODOR, OPACA OU 

TRANSPARENTE, COM TELA 

PROTETORA PERIESTOMAL 

COMPOSTA POR RESINA 

SINTETICA OU MISTA, COM 

DIÂMETRO RECORTAVEL 

INICIAL ATÉ 15MM E FINAL 

DE 32 A 40MM, COM OU 

SEM ADESIVO MICROPORO-

SO, COM PRESILHA MOLDA-

VEL E SEGURA. ARTIGO 

MEDICO HOSPITALAR COM 

REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DE SAÚDE COM PROCEDÊN-

CIA, DADOS DE IDENTIFICA-

ÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 

DATA DE FABRICAÇÃO. 

HOL-

LISTE

R 

CJ 
66

00 
31,25 

206.25

0,00 

06 75491 

PASTA PROTETORA PARA 

OSTOMIA, UTILIZADA ENTRE 

O eSTOMA E PLACA, PARA 

PROLONGAR O USO DAS 

PLACAS, IGUALAR AS PRE-

GAS E IRREGULARIDADES 

CUTÂNEAS E PROTEGER A 

PELE DO PACIENTE. bisnaga 

com 60 gramas 

HOL-

LISTE

R 

CJ 
38

20 
37,50 

143.25

0,00 

VALOR GLOBAL (R$) 
467.62

5,00 



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 regulamenta-
res sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 
seus empregados a trabalhar com equipamentos de prote-
ção individual, quando for o caso. 
 
VII. Apresentar durante a execução do contrato, se solicita-
do, documentos que comprovem estar cumprindo a legis-
lação em vigor quanto às obrigações assumidas na pre-
sente 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 espe-
cificado neste Contrato, na Ata de Registro de Preços e na 
Proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafis-
cais, custos e despesas que sejam devidos em decorrên-
cia direta ou indireta do presente contrato, serão de exclu-
siva 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 compe-
tente. 
 
§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acres-
ceu indevidamente a seus preços valores correspondentes 
a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra CON-
TRATADA, 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 especifi-
cações, 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 posteri-
or verificação da conformidade do material com a especifi-
cação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu re-
cebimento. Sendo constatados defeitos e divergências das 
especificações, o setor responsável recusará o recebimen-
to, 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 mani-
festação até o prazo final do recebimento provisório. 
 
§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto do 
Contrato, caso não haja qualquer manifestação da contra-
tante, até o prazo final do recebimento provisório. 
 
§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a res-
ponsabilidade 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 especifica-
ções 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 exi-
gidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execu-
ção 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 CONTRA-
TADA. 
 
§ 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 con-
vocação, independente da aplicação das sansões previs-
tas no Contrato. 
 
§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos pro-
dutos no caso de descumprimento do prazo estabelecido 
no § 8º desta Cláusula. Podendo ser adotadas quaisquer 
medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão solici-
tante, conforme cada caso.  
 
§ 10 A entrega deverá ser realizada por preposto da Con-
tratada, devidamente uniformizados e identificados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO CON-
TRATO 
A revisão dos preços registrados na hipótese de restabele-
cimento 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 ofi-
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cial, 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 pro-
posta, 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 impossibili-
tará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços de pro-
ceder às futuras revisões, caso venha à CONTRATADA 
solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a CON-
TRATADA 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 reven-
dedor ou representante comercial, deverá demonstrar de 
maneira clara a composição do preço constante de sua pro-
posta, 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 exigi-
do da CONTRATADA lista de preço expedida pelos fabri-
cantes, 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 crité-
rios, a Administração Municipal adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompa-
nhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializa-
doras, 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 delibe-
ração de deferimento ou indeferimento da alteração solici-
tada ser instruída com justificativa da escolha do critério e 
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Admi-
nistração 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 manti-
do durante toda a vigência do registro. O percentual não 
poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econô-
mico durante a vigência deste registro. 
 
§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá vali-
dade a partir da data da publicação da deliberação na im-
prensa oficial. 
 
§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimen-
to 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 preponderantemen-
te as normas legais federais, estaduais e municipais, que 
são soberanas previsões desta Cláusula Décima. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E PENALI-
DADES 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 inadim-
plemento de suas obrigações contratuais, às penalidades 
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no Decreto Munici-
pal n.º 5742/2014 com alterações posteriores, sem prejuí-
zo 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 can-
celado, 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 con-
traditório, 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 descumpri-
mento parcial ou total dos compromissos assumidos esta-
rá 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 documen-
to 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 can-
celamento da nota de empenho ou documento correspon-
dente: 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 visan-
do frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Adminis-
tração 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: 
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a) não atender às especificações técnicas e os quantitati-
vos 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 di-
reito 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 medi-
das 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 con-
tratações 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 sus-
pensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta Cláu-
sula 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 Adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 
 
§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas espontanea-
mente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão dedu-
zidas 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 ga-
rantia prestada, o contratado responderá pela sua diferen-
ça, a qual será descontada dos pagamentos eventualmen-
te devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicial-
mente. 
 
§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à CONTRATA-
DA 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 co-
metida pelo contratado e dos prejuízos causados à Admi-
nistração Pública Municipal, não impedindo que a Admi-
nistração rescinda unilateralmente o contrato. 
 
§ 10 As sanções previstas nesta Cláusula são de compe-
tência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Admi-
nistração, 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 con-
clusão de processo administrativo, garantida a ampla defe-
sa e o contraditório, contado da notificação administrativa 
à Contratada, sob pena de multa. 
 
§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o contraditó-
rio, é formalizado por despacho da autoridade competente 
do órgão gerenciador. 
 
§ 13 O procedimento para aplicação de penalidade de ad-
vertência e multa relativas ao inadimplemento de obriga-
ções contratuais é conduzido pela COPEC, sob a Coorde-
nação 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, sub-
sidiariamente, desde que conveniente aos interesses ad-
ministrativos, 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 Forneci-
mento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
Camaçari-BA, 20 de dezembro de 2022. 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE 

 
HOLLISTER DO BRASIL LTDA 

CONTRATADA 
 

 
 
 

 
 

 

 ATA DE JULGAMENTO 

 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/06/2022. Decidiram através de vo-
tação realizada por unanimidade pela PROCEDÊNCIA do 
Auto de Infração nº001419, referente ao processo fiscal nº 
001800.22.09.865.2021 

 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO                                             
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE 



 

 ATA DE JULGAMENTO 
 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/07/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº0004002 
referente ao processo fiscal nº 01217.22.09.865.2022. 
 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 10/06/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº001418, refe-
rente ao processo fiscal nº 001628.22.09.865.2021 
 
 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 10/06/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº001437, refe-
rente ao processo fiscal nº 001072.22.09.865.2022. 
 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia12/05/2021 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº 1312, referen-
te ao processo fiscal nº 000299.22.09.865.2022. 
 

   JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
   PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 10/06/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº0004631, refe-
rente ao processo fiscal nº 003032.22.09.865.2021. 
 
 

   JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
   PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
 
 

 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 19/08/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº0004854, refe-
rente ao processo fiscal nº 001506.22.09.865.2022. 
 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 23/08/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº0004853 refe-
rente ao processo fiscal nº 00929.22.09.865.2022. 
 
 

   JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 

 
                                                 

 ATA DE JULGAMENTO 

 
Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 24/03/2022. 
Decidiram através de votação realizada por unanimidade 
pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração nº002951 refe-
rente ao processo fiscal nº01343.22.09.865.2019. 
 

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
           PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO 
 

 
 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 31/2023 
 DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre o destino de cestas 
básicas remanescentes oriundas de 
ações governamentais em datas 
festivas.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN-
TAR 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 ju-
nho de 2005.  
Considerando o Regimento Interno deste Conselho defini-
do em Resolução n°. 25 de 26 de maio de 2022. 
Considerando a 28ª Assembleia Ordinária deste Conselho, 
realizada no dia 19 de janeiro de 2023.  
Considerando as situações extremas de vulnerabilidade 
social acolhidas por Organizações da Sociedade Civil: 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA 



EXTRATO DE CONTRATO 
E CONVÊNIO 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - O quantitativo remanescente de Cestas Bási-
cas oriundas de ações governamentais em datas festi-
vas deverá ser encaminhado para conhecimento e des-
tinação por este Conselho para as Organizações da So-
ciedade Civil. 
 
Art. 2º - O quantitativo fornecido pela instância munici-
pal será distribuído em quantitativo mínimo de 25 cestas 
básicas para as Organizações que compõem este Con-
selho e aquelas com característica de escolarização. As 
demais cadastradas receberão quantitativo mínimo de 
12 cestas. 
 
Art. 3º - O quantitativo citado no Art. 2º poderá ser alte-
rado a depender da quantidade de cestas básicas rema-
nescentes. 
 
Art. 4º - 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 SEGU-
RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

GESTÃO 2022-2024 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 32/2023 
 DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre informações de capta-
ção e destino de alimentos pelo Ban-
co de Alimentos Municipal ao Conse-
lho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional (COMSEA). 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALI-
MENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal nº 1.647 de 23 de de-
zembro de 2020, que alterou a Lei Municipal de nº 678, 
de 27 de junho de 2005.  
Considerando o Art. 3º da Lei Municipal nº 1.647 de 23 
de dezembro de 2020. 
Considerando o Regimento Interno deste Conselho defi-
nido em Resolução n°. 25 de 26 de maio de 2022. 
Considerando a 28ª Assembleia Ordinária deste Conse-
lho, realizada no dia 19 de janeiro de 2023.  
Considerando que o COMSEA é a instância de controle 
social das ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
no município de Camaçari. 
 

RESOLVE 
 

Art.1º - O Banco de Alimentos Municipal deverá manter 
diariamente este Conselho informado sobre os alimen-
tos que são captados e o destino dos mesmos, de acor-
do com a periodicidade das doações recebidas. 
 
Art.2º - A informação contínua da captação de insumos 
por este equipamento público se faz necessária median-
te a realização do controle social, em especial da fiscali-
zação que é ato contínuo deste conselho. 

 
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 SEGU-

RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
GESTÃO 2022-2024 

 

 

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 206/2020 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
RONDAVE LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - 
DO PREÇO e CLÁUSULA  QUINTA – DOS PRAZOS 
do Contrato nº 206/2020 cujo objeto é o retro citado.  
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 03 de fevereiro de 2023, passará a viger até 03 
de fevereiro de 2024. DO PREÇO: O valor da presente 
prorrogação sofrerá a incidência de ÍNDICE DE REA-
JUSTE IGP-M de aproximadamente 5,45%, perfazendo 
o contrato o novo valor global de R$ 1.689.205,90 (um  
milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e cin-
co reais e noventa centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contra-
to Originário  e posteriores Termos Aditivos não modifi-
cada por este Instrumento. DA ASSINATURA: Cama-
çari-BA, 12 de Janeiro de 2023. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA. MUNICÍPIO. RONDAVE LTDA. CONTRATA-
DA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO -A Secretária De 
Governo do Município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o PREGÃO N.º 0219/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL - OBJETO: prestação de 
serviços de auditoria independente com comprovada 
expertise em auditoria e ainda com tradição validada no 
âmbito do direito público, para prestação de serviços de 
auditoria contábil-financeira, com fim de auditar, durante 
o período de desembolso do empréstimo, a execução 
do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE DESENVOLVI-
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DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 



MENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, no municí-
pio de Camaçari; referente ao exercício de 2022, con-
forme as Normas Técnicas de Auditoria Independente 
(NBC-TA), com emissão de Parecer Técnico e o Relató-
rio de Auditoria circunstanciado das referidas demons-
trações e Relatório de Controle Interno, a licitante EC 
DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDE-
PENDESNTES LTDA para o Lote Único com valor glo-
bal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 16/01/2023. JOSÉ GAMA NEVES. 

 
CONTRATO N.º 0011/2022. EC DIFERENCIAL AUDI-
TORES E CONSULTORES INDEPENDESNTES LTDA 
- ME, PREGÃO N.º 0219/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: prestação de serviços de auditoria inde-
pendente com comprovada expertise em auditoria e ain-
da com tradição validada no âmbito do direito públi-
co, para prestação de serviços de auditoria contábil-
financeira, com fim de auditar, durante o período de de-
sembolso do empréstimo, a execução do PROGRAMA 
DE INTEGRAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
SOCIAL E AMBIENTAL, no município de Camaça-
ri; referente ao exercício de 2022, conforme as Normas 
Técnicas de Auditoria Independente (NBC-TA), com 
emissão de Parecer Técnico e o Relatório de Auditoria 
circunstanciado das referidas demonstrações e Relató-
rio de Controle Interno, com valor global de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), para o Lote único. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 5040; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 
1754000/15000000. DATA DA ASSINATURA: 
16/01/2023. JOSÉ GAMA NEVES. 
  

 
HOMOLOGAÇÃO E ATAS  

DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Educação do Município de Camaçari – SEDUC, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0198/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição de mochilas e esto-
jos de uso escolar, a serem distribuídos para os estu-
dantes e professores das Unidades Escolares da Rede 
Pública Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2023. 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: ELEN CRIS-
TINA MOREIRA TAVARES EIRELI; VALOR GLOBAL: 
R$ 3.055.270,00 (três milhões cinquenta e cinco mil 
duzentos e setenta reais); DATA DA HOMOLOGA-
ÇÃO: 20/01/2023. NEURILENE MARTINS RIBEIRO – 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0058/2023 – 
PREGÃO Nº 0198/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mochi-
las e estojos de uso escolar, a serem distribuídos para 
os estudantes e professores das Unidades Escolares da 
Rede Pública Municipal de Ensino, para o ano letivo de 
2023. PROMITENTE FORNECEDOR: ELEN CRISTINA 
MOREIRA TAVARES EIRELI, conforme descrito abai-
xo: 
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ESTOJO ESTILO NE-
CESSAIRE - Estojo 
professores: estojo estilo 
necessaire, para uso 
diário para o corpo docen-
te, confeccionada na cor 
pantone 18-5642 tpx, em 
material sintético denomi-
nado couro ecológico, com 
espessura de 1.01 mm e 
gramatura de 578,68 gm² 
com gravação casco semi 
brilho, com malha 68% 
poliester e 32% algodão, 
material acoplado com 
espuma de polietileno 
expandido de quatro 
milímetros, forrada com 
tecido com gramatura de 
108 g/m² e espessura de 
0,24 mm na cor pantone 
11-4800 tpx, tecido 
maquinetado engomado, 
personalizado com a 
palavra educação e 
imagens de materiais 
escolares conforme 
ilustração na cor pantone 
18-5642 tpx. corpo princi-
pal: com medidas de 150 
mm de altura, por 250 mm 
de comprimento, por 140 
mm de profundidade. 
fechamento do corpo 
principal através fole zíper, 
com 140 mm de largura, 
360 de comprimento, 
centralizado, zíper contra-
posto número 8 na cor 
pantone 19-1103 tpx, com 
dois cursores número 8 na 
cor preto, com mesmo 
comprimento do fole, fole 
fundo com 440 mm de 
comprimento por 140 mm 
de largura. estojo com 
uma alça de mão na 
emenda dos foles, com 
240 mm de comprimento, 
alça em cadarço de 25 
mm na cor pantone 19-
1103 tpx, tipo ctf, centrali-
zado um manete de alça 
de mão na cor pantone 18
-5642 tpx, com 120 mm de 
comprimento. frente: 
frente na cor a decidir pelo 
orgão, com recorte frontal, 
na parte inferior medindo 
120 mm de altura por 250 
mm de comprimento, 
formando um bolso 
chapado, com fechamento 
através de zíper contra-
posto na cor pantone 19-
1103 tpx. sobre este 
material transparente com 
0,28 mm de espessura, 
com impressão através de 
silkscreen ilegível, do 
brasão e nome do municí-
pio. costa: costa na cor 
pantone 18-5642 tpx, com 
medidas de 150 mm de 
altura por 250 mm de 
comprimento, onde no 
lado direito parte inferior 
haverá um identificador, 
com 100 mm de compri-
mento por 40 mm de 
altura, em forma de 
serigrafia legível na cor 
pantone 11-4800 tpx, com 
escrita nome e telefone, 
conforme ilustração, 
escrita na cor pantone 18-
5642 tpx. lado esquerdo, 
deverá conter etiqueta 
interna em tecido resisten-
te com a logomarca do 
fabricante, cnpj, composi-
ção do tecido e demais 
informações, em conformi-
dade com a legislação 
instituída pelo conselho 
nacional de metrologia, 
normalização e qualidade 
industrial. acabamento: 
acabamento interno em 
todas as costuras em fita 
de 30 mm, em viés tipo 
boneon na cor pantone 11
-4800 tpx, costuras: a 
necessaire deverá ser 
costurada com fio 60, 100 
% poliamida nas cores do 
tecido. necessaire retan-
gular, 250 mm de compri-
mento,150 mm de altura e 
140 mm de profundidade. 
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MOCHILA EXECUTIVA - TIPO 
CARTEIRO PARA PROFES-
SOR - Mochila tipo carteiro: leve 
e de alta resistência, mochila 
executiva impermeável, 
personalizada, com quatro 
compartimentos, confeccionada 
em tecido plano de armação em 
tela efeito rip stop triângulo 
4x4x4 mm na na cor pantone 18
-5642 tpx, com 92% poliéster e 
8% poliamida, com gramatura 
de 324,76 g/m² e espessura 
de ,37 mm, estrutura "tecido 
maquinetado derivado de tela, 
com efeito rip stop", plastificado 
com poli cloreto de vinila, sem 
ftalatos conforme laudos 
fornecidos por laboratório 
credenciados. tecido com 
gramatura de 108 g/m² e 
espessura de 0,24 mm na cor 
pantone 11-4800 tpx, tecido 
maquinetado engomado, 
personalizado com a palavra 
educação e imagens de 
materiais escolares na cor 
pantone 18-5642 tpx, conforme 
ilustração, para dublagem da 
costa. ambos os tecidos 
comprovados por laudos, 
fornecidos por laboratório de 
ensaios químicos têxteis 
acreditado pelo inmetro. a 
mochila possui três tipos de 
alças, e pode ser usada como 
mochila, pasta ou bolsa tipo 
carteiro. (1) alça superior de 
mão reforçada acolchoada; (2) 
alça de ombro com ombreira em 
pvc, removível e ajustável até 
1500 mm, com ganchos de 
metal (mosquetão) de alta 
qualidade, com acabamento 
niquelado, e (3) duas alças 
costais com costuras reforçadas, 
que ficam acondicionadas em 
compartimento próprio. todas as 
alças devem ser na cor da 
mochila e com costuras 
reforçadas. alças de 30 mm de 
largura resistente, em cadarço 
tipo canelado na cor pantone 18
-5642 tpx. corpo principal: com 
450 mm de altura, 320 mm de 
largura e 100 mm de profundida-
de, com abertura superior por 
zíper 8 mm na cor pantone 19-
1103 tpx, com dois cursores, 
com comprimento de 920 mm, 
na parte central será fixado alça 
de mão e nas laterais alça de 
ombro com reforço em x, com 
divisória interna acolchoada 
para acondicionamento de 
notebook de até 15.6 polegadas, 
todo fole acolchoado com 
espuma pac 4 mm, forrado com 
tecido com gramatura de 108 g/
m² e espessura de 0,24 mm na 
cor pantone 11-4800 tpx, tecido 
maquinetado engomado, 
personalizado com a palavra 
educação e imagens de 
materiais escolares na cor 
pantone 18-5642 tpx. costa do 
compartimento com alças de 
ombro acolchoadas com 
espuma pac 4mm, com 460 mm 
de comprimento por 70 mm de 
largura, a 30 mm abaixo do 
reforço das alças, centralizado 
nas costas haverá um identifica-
dor de professor, com 100 mm 
comprimento por 40 mm de 
altura em forma de serigrafia 
legível na cor pantone 11-4800 
tpx, com escrita professor e 
telefone, conforme ilustração, 
escrita na cor pantone 18-5642 
tpx. alça inferior de 30 mm de 
largura resistente, em cadarço 
tipo canelado na cor pantone 18
-5642 tpx, que ficam acondicio-
nadas em compartimento 
próprio. corpo secundário: com 
400 mm de altura, 320 mm de 
largura e 40 mm de profundida-
de, com abertura superior por 
zíper 8 mm na cor pantone 19-
1103 tpx, com dois cursores, 
com comprimento de 720 mm, 
com bolso interno e três porta 
canetas, com 150 mm de altura 
por 320 mm de largura, a 100 
mm do zíper. bolso frontal: com 
300 mm de altura, 220 mm de 
largura e 10 mm de profundida-
de, com abertura superior por 
zíper 6 mm na cor pantone 19-
1103 tpx, com um cursor preto, 
com comprimento de 520 mm. 
sobre este com 450 mm de 
altura por 320 de largura, uma 
lapela na cor pantone 18-5642 
tpx, com acabamento em viés 
tipo boneon na cor pantone 19-
1103 tpx, de 25 mm, sobre este 
lado direito será silkado por 
cromia ilegivel o brasão e nome 
do município, lado esquerdo 
imagem logo com esboço de 
locais turisticos do município, a 
ser fornecido pela secretaria de 
educação, lapela fixada sob viés 
co estruzado 4/11 mm na cor 
pantone 15-0545 tpx, na parte 
central avera um detalhe na 
vertical com cor a definir pela 
secretaria de educação. lapela 
com fixação por fecho de 
gancho na parte inferior lado 
interno. todas as costuras 
deverão ser reforçadas. a 
mochila não deve apresentar 
defeitos de arremate nas 
costuras e acabamentos. 
dimensões da mochila tipo 
carteiro: 450 mm de altura x 320 
mm de largura e 150 mm de 
profundidade. acabamento 
interno em todas as costuras 
será em viés tipo boneon de 30 
mm na cor pantone 19-1103 tpx. 

MARCA 
PRO-
PRIA 

U

N 

3.50

0 
66,19 103,83 36,25 03 999232

1692 

MOCHILA INFANTIL - Educação Infantil 
- Creche - Grupo de 0 a 3 anos; 
confeccionada em tecido plano de 
armação em tela efeito rip stop triângulo 
4x4x4 mm na cor pantone 18-5642 tpx, 
com 92% poliéster e 8% poliamida, com 
gramatura de 324,76 g/m² e espessura 
de ,37 mm, estrutura "tecido maquinetado 
derivado de tela, com efeito rip stop", 
plastificado com poli cloreto de vinila, sem 
ftalatos conforme laudos fornecidos por 
laboratório credenciados. bolso frontal e 
divisória, em tecido com armação em tela, 
100% poliéster, na cor pantone 18-5642 
tpx, com gramatura de 150 g/m² e 
espessura de 0,28 mm, com impermeabi-
lização com bloqueio por filme de 
agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido. forro interno para dublagem das 
costas, bolso e alça inferior, em tecido na 
cor pantone 18-5642 tpx, plano com 
urdume personalizado com a palavra 
camaçari, na cor pantone 11-4800 tpx, 
com gramatura de 108,56 g/m² e 
espessura de ,24 mm, estrutura "tecido 
maquinetado derivado de tela. ambos os 
tecidos com laudos fornecidos por 
laboratórios credenciados pelo inmetro. 
mochila em formato oval, com medidas: 
altura 300 mm, largura 240 mm e 
profundidade 150 mm. com três 
compartimentos: compartimento frontal ou 
bolso frontal, compartimento intermediário 
e compartimento principal. compartimento 
frontal: com medida de 300 mm de altura 
por 235 mm de largura, 60 mm de fundo, 
bolso conformado, tecido externo em 
tecido com armação em tela,100% 
poliéster, na cor pantone 11-4800 tcx, 
com gramatura de 150 g/m² e espessura 
de 0,28 mm, para conformação material 
polyroll com ótima dureza, para dar uma 
conformação perfeita, polyroll com 
densidade de 150 kg/m³ e espessura de 5 
milímetros, material interno tecido 100% 
poliéster, com gramatura 120 g/m², tecido 
denominado helanca light na cor pantone 
15-0545 tpx, sobre este será impresso por 
processo de sublimação, o brasão, nome 
do munícipio, logo com esboço de locais 
turisticos do município. imagem com alto 
relevo de três mm, sob o brasão e locais 
em destaque. arquivo fornecido pela 
secretária de educação. na parte posterior 
terá acabamento em viés extrusado 4/11 
mm, na cor pantone 15-0545 tpx, sobre 
este haverá uma divisória ou bolso 
chapado em tecido com armação em 
tela,100% poliéster, na cor pantone 18-
5642 tpx, com gramatura de 150 g/m² e 
espessura de 0,28 mm, com impermeabi-
lização com bloqueio por filme de 
agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido, com medidas de 260 mm de altura 
por 240 mm de largura com acabamento 
em viés tipo boneon de 25 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, sendo o comparti-
mento todo utilizável. compartimento 
intermediário: composto por zíper foles e 
fole inferior em tecido rip stop na cor 
pantone 18-5642 tpx, de composição 
92,00% poliéster, na trama 8,00% 
poliamida, aumentando a resistência ao 
rasgo, com gramatura de 324,76 g/m² e 
espessura de 0,37 mm, com plastificação 
espatulada em poli cloreto de vinila na cor 
do tecido. foles zíper com medidas de 20 
mm de largura por 500 mm de 
comprimento, com abertura superior 
através de zíper número 8 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, com 2 cursores na 
cor preto. fole inferior com mais ou menos 
540 mm de comprimento por 20 mm de 
largura. compartimento principal: será 
acoplado com o intermediário através de 
divisória em tecido com armação em tela, 
100% poliéster, na cor pantone 19-1103 
tpx, com gramatura de 150 g/m² e 
espessura de 0,28 mm, com impermeabi-
lização com bloqueio por filme de 
agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido. compartimento principal: será 
acoplado ao bolso frontal através de zíper 
8 mm na cor pantone 19-1103 tpx, com 
dois cursores preto, zíper costurado a um 
fole com 60 mm de largura com 
comprimento de 500 mm mesma medida 
do zíper, foles inferior com aproximada-
mente 540 mm de comprimento por 70 
mm de largura, contendo bolsos laterais 
em tecido com armação em tela, 100% 
poliéster, na cor pantone 19-1103 tpx, 
com gramatura de 150 g/m² e espessura 
de 0,28 mm, com medidas de 80 mm de 
largura por 130 mm de altura, fechamento 
do bolso na parte inferior por costura 
interna, bolso na cor pantone 19-1103 tpx, 
com fechamento na parte superior em 
elástico de 25 mm de largura na cor 
pantone 19-1103 tpx, costurado dobrado 
com 12 mm de cada lado, na junção da 
costura do foles inferior com o superior. 
deverá conter na parte interna do 
compartimento principal lado esquerdo 
etiqueta interna em tecido resistente com 
a logomarca do fabricante, cnpj, 
composição do tecido e demais 
informações, em conformidade com a 
legislação instituída pelo conmetro. 
costas: almofadada, confeccionada em 
tecido plano de armação em tela efeito rip 
stop triângulo 4x4x4 mm na cor pantone 
18-5642 tpx, com 92% poliéster e 8% 
poliamida, acoplada com espuma de 
polietileno expandido de quatro 
milímetros, e forrado com tecido na cor 
pantone 18-5642 tpx, tecido plano com 
urdume personalizado na cor pantone 11-
4800 tpx, e detalhado com uma costura 
em forma de meia lua na horizontal na 
parte inferior com 100 mm de altura no 
centro, e duas costuras na vertical em 
forma de arco com medida de 50 mm no 
centro, abaixo do reforço na costa haverá 
um identificador de aluno, com 110 mm 
de comprimento por 50 mm de altura, em 
forma de serigrafia legível na cor pantone 
11-4800 tpx, com escrita aluno, série e 
telefone, conforme ilustração, escrita na 
cor pantone 18-5642 tpx, alças de ombro, 
na cor pantone 18-5642 tpx, parte inferior 
em tecido na cor pantone 18-5642 tpx, 
plano com urdume personalizado com a 
palavra camaçari, na cor pantone 11-4800 
tpx, confeccionada com desenho 
ergonômico, para melhor acomodação e 
distribuição de peso, unidas na parte 
superior, com 200 mm de largu-
ra,costurada entre o fole zíper posterior e 
a parte das costas, a 30 mm da junção do 
fole começa a abertura das alças 
chegando a alça a 60 mm de largura que 
seguirá até o lado oposto, por 380 mm de 
comprimento. no lado oposto da alça será 
costurado direto na alça com dobra de 
60mm, com reforço em x um passador 
denominado "castelinho" de 25 mm, com 
de largura de 30 mm e comprimento de 
40 mm, com perfeito acabamento, 
passador em policetal ou polipropileno, na 
cor pantone 19-1103 tpx, alça almofadada 
em espuma de polietileno expandido de 4 
mm, acabamento da alça com viés tipo 
boneon com 25 mm de largura, dobrada e 
costurada, viés na cor pantone 19-1103 
tpx, alça inferior em cadarço 100% 
polipropileno de boa qualidade tipo ctf 
com 25 mm de largura por 400 mm de 
comprimento, na cor pantone 19-1103 
tpx, costurados na costa por meio de 
triângulo reforço de alça medindo 60 mm 
por 60 mm por 80 mm em tecido principal 
da mochila, alça inferior tera 40 mm 
embutidos no reforço, costurado na parte 
inferior da mochila. acabamento externo: 
no compartimento frontal ou bolso frontal 
e compartimento principal em viés 
extrusado 4/11 mm, na cor pantone 15-
0545 tpx, dando estrutura e armação a 
mochila. acabamento interno em todas as 
costuras, em fita de 27 mm em tecido não 
tecido na cor pantone 18-5642 tpx, e 
gramatura 80 g/m² livre de ftalato. 
costuras: a mochila deverá ser costurada 
com fio 60 100 % poliamida nas cores do 
tecido. formato oval: altura 300 mm, 
largura 240 mm e profundidade 150 mm. 
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MOCHILA TIPO I - Mochila infantil - 
Educação Infantil - Pré-escola - Grupo de 
4 a 5 anos: confeccionada em tecido 
plano de armação em tela efeito rip stop 
triângulo 4x4x4 mm na cor pantone 18-
5642 tpx, com 92% poliéster e 8% 
poliamida, com gramatura de 324,76 g/m² 
e espessura de ,37 mm, estrutura "tecido 
maquinetado derivado de tela, com efeito 
rip stop", plastificado com poli cloreto de 
vinila, sem ftalatos conforme laudos 
fornecidos por laboratório credenciados. 
bolso frontal e divisória, em tecido com 
armação em tela, 100% poliéster, na cor 
pantone 18-5642 tpx, com gramatura de 
150 g/m² e espessura de 0,28 mm, com 
impermeabilização com bloqueio por filme 
de agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido. forro interno para dublagem das 
costas, bolso e alça inferior, em tecido na 
cor pantone 18-5642 tpx, plano com 
urdume personalizado com a palavra 
camaçari, na cor pantone 11-4800 tpx, 
com gramatura de 108,56 g/m² e 
espessura de ,24 mm, estrutura "tecido 
maquinetado derivado de tela. ambos os 
tecidos com laudos fornecidos por 
laboratórios credenciados pelo inmetro. 
mochila em formato oval, com medidas: 
altura 360 mm, largura 280 mm e 
profundidade 160 mm. com dois 
compartimentos: compartimento frontal ou 
bolso frontal e compartimento principal. 
compartimento frontal: com medida de 
360 mm de altura por 280 mm de largura, 
70 mm de fundo, bolso conformado, 
tecido externo em tecido com armação 
em tela,100% poliéster, na cor pantone 11
-4800 tcx, com gramatura de 150 g/m² e 
espessura de 0,28 mm, para conformação 
material polyroll com ótima dureza, para 
dar uma conformação perfeita, polyroll 
com densidade de 150 kg/m³ e espessura 
de 5 milímetros, material interno tecido 
100% poliéster, com gramatura 120 g/m², 
tecido denominado helanca light na cor 
pantone 15-0545 tpx, sobre este será 
impresso por processo de sublimação, o 
brasão, nome do munícipio, logo com 
esboço de locais turisticos do município. 
imagem com alto relevo de três mm, sob 
o brasão e locais em destaque. arquivo 
fornecido pela secretária de educação. na 
parte posterior terá acabamento em viés 
extrusado 4/11 mm, na cor pantone 15-
0545 tpx, sobre este haverá uma divisória 
ou bolso chapado em tecido com 
armação em tela, 100% poliéster, na cor 
pantone 18-5642 tpx, com gramatura de 
150 g/m² e espessura de 0,28 mm, com 
impermeabilização com bloqueio por filme 
de agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido, com medidas de 280 mm de altura 
por 260 mm de largura com acabamento 
em viés tipo boneon de 25 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, sendo o comparti-
mento todo utilizável. compartimento 
intermediário: composto por zíper foles e 
fole inferior em tecido rip stop na cor 
pantone 18-5642 tpx, de composição 
92,00% poliéster, na trama 8,00% 
poliamida, aumentando a resistência ao 
rasgo, com gramatura de 324,76 g/m² e 
espessura de 0,37 mm, com plastificação 
espatulada em poli cloreto de vinila na cor 
do tecido. foles zíper com medidas de 20 
mm de largura por 600 mm de 
comprimento, com abertura superior 
através de zíper número 8 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, com 2 cursores na 
cor preto. fole inferior com mais ou menos 
620 mm de comprimento por 20 mm de 
largura. compartimento principal: será 
acoplado com o intermediário através de 
divisória em tecido com armação em tela, 
100% poliéster, na cor pantone 19-1103 
tpx, com gramatura de 150 g/m² e 
espessura de 0,28 mm, com impermeabi-
lização com bloqueio por filme de 
agrilatos a base de d'água, na cor do 
tecido.compartimento principal: será 
acoplado ao bolso frontal através de zíper 
8 mm na cor pantone 19-1103 tpx, com 
dois cursores preto, zíper costurado a um 
fole com 60 mm de largura com 
comprimento de 600 mm mesma medida 
do zíper, foles inferior com aproximada-
mente 620 mm por 70 mm de largura, 
contendo bolsos laterais em tecido com 
armação em tela, 100% poliéster, na cor 
pantone 19-1103 tpx, com gramatura de 
150 g/m² e espessura de 0,28 mm, com 
medidas de 80 mm de largura por 130 
mm de altura, fechamento do bolso na 
parte inferior por costura interna, bolso na 
cor pantone 19-1103 tpx, com fechamento 
na parte superior em elástico de 25 mm 
de largura na cor pantone 19-1103 tpx, 
costurado dobrado com 12 mm de cada 
lado, na junção da costura do foles 
inferior com o superior. deverá conter na 
parte interna do compartimento principal 
lado esquerdo etiqueta interna em tecido 
resistente com a logomarca do fabricante, 
cnpj, composição do tecido e demais 
informações, em conformidade com a 
legislação instituída pelo conmetro. 
costas: almofadada, confeccionada em 
tecido plano de armação em tela efeito rip 
stop triângulo 4x4x4 mm na cor pantone 
18-5642 tpx, com 92% poliéster e 8% 
poliamida, acoplada com espuma de 
polietileno expandido de quatro 
milímetros, e forrado com tecido na cor 
pantone 18-5642 tpx, tecido plano com 
urdume personalizado na cor pantone 11-
4800 tpx, e detalhado com uma costura 
em forma de meia lua na horizontal na 
parte inferior com 100 mm de altura no 
centro, e duas costuras na vertical em 
forma de arco com medida de 50 mm no 
centro, abaixo do reforço na costa haverá 
um identificador de aluno, com 110 mm 
de comprimento por 50 mm de altura, em 
forma de serigrafia legível na cor pantone 
11-4800 tpx, com escrita aluno, série e 
telefone, conforme ilustração, escrita na 
cor pantone 18-5642 tpx, alças de ombro, 
na cor pantone 18-5642 tpx, parte inferior 
em tecido na cor pantone 18-5642 tpx, 
plano com urdume personalizado com a 
palavra camaçari, na cor pantone 11-4800 
tpx, confeccionada com desenho 
ergonômico, para melhor acomodação e 
distribuição de peso, unidas na parte 
superior, com 200 mm de largu-
ra,costurada entre o fole zíper posterior e 
a parte das costas, a 30 mm da junção do 
fole começa a abertura das alças 
chegando a alça a 60 mm de largura que 
seguirá até o lado oposto, por 420 mm de 
comprimento, no lado oposto da alça será 
costurado direto na alça com dobra de 
60mm, com reforço em x um passador 
denominado "castelinho" de 25 mm, com 
de largura de 30 mm e comprimento de 
40 mm, com perfeito acabamento, 
passador em policetal ou polipropileno, 
em material policetal na cor pantone 19-
1103 tpx, alça almofadada em espuma de 
polietileno expandido de 4 mm, 
acabamento da alça com viés tipo boneon 
com 25 mm de largura, dobrada e 
costurada, viés na cor pantone 19-1103 
tpx, alça inferior em cadarço 100% 
polipropileno de boa qualidade tipo ctf 
com 25 mm de largura por 400 mm de 
comprimento, na cor pantone 19-1103 
tpx, costurados na costa por meio de 
triângulo reforço de alça medindo 60 mm 
por 80 mm por 80 mm em tecido principal 
da mochila, alça inferior tera 40 mm 
embutidos no reforço, costurado na parte 
inferior da mochila. acabamento externo: 
no compartimento frontal ou bolso frontal 
e compartimento principal em viés 
extrusado 4/11 mm, na cor pantone 15-
0545 tpx, dando estrutura e armação a 
mochila. acabamento interno em todas as 
costuras, em fita de 27 mm em tecido não 
tecido na cor pantone 18-5642 tpx, e 
gramatura 80 g/m² livre de ftalato. 
costuras: a mochila deverá ser costurada 
com fio 60 100 % poliamida nas cores do 
tecido. formato oval: altura 360 mm, 
largura 280 mm e profundidade 150 mm. 
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MOCHILA TIPO II - Ensino Fundamen-
tal - Anos Iniciais - mochila confortável 
para uso costal, em formato oval, com 
medidas de: altura 430 mm, largura 300 
mm e profundidade 145 mm com quatro 
compartimentos: compartimento principal, 
compartimento frontal ou bolso frontal 
conformado e dois compartimentos 
laterais. compartimento principal, fole 
zíper, fole fundo, recorte frontal horizontal, 
alças parte superior e reforço de alça, em 
tecido plano de armação em tela efeito rip 
stop triângulo 4x4x4 mm na cor pantone 
18-5642 tpx, com 92% poliéster e 8% 
poliamida, com gramatura de 324,76 g/m² 
e espessura de ,37 mm, estrutura "tecido 
maquinetado derivado de tela, com efeito 
rip stop", plastificado com poli cloreto de 
vinila, sem ftalatos conforme laudos 
fornecidos por laboratório credenciados. 
alça parte inferior bolso frontal 
conformado em tecido rip stop com 
desenho em triangulo 4x4x4, na cor 
pantone 11-4800 tpx, de composição 
92,00% poliéster, na trama 8,00% 
poliamida, aumentando a resistência ao 
rasgo, conforme laudos fornecidos por 
laboratórios credenciados. bolsos laterais, 
detalhes verticais do bolso frontal e 
detalhe horizontal em material sintético 
denominado couro ecológico, com 
espessura de 1.01 mm e gramatura de 
578,68 gm² com gravação casco semi 
brilho, com malha 68% poliester e 32% 
algodão, material na cor pantone 18-5642 
tpx, tecido com gramatura de 108 g/m² e 
espessura de 0,24 mm na cor pantone 11
-4800 tpx, tecido maquinetado engomado, 
personalizado com a palavra educação e 
imagens de materiais escolares na cor 
pantone 18-5642 tpx, conforme ilustração, 
para dublagem da costa. ambos os 
tecidos comprovados por laudos, 
fornecidos por laboratório de ensaios 
químicos têxteis acreditado pelo inmetro. 
compartimento frontal: com medida de 
380 mm de altura por 300 mm de largura, 
40 mm de fundo. fundo do compartimento 
em tecido plano de armação em tela 
efeito rip stop, sendo o compartimento 
todo utilizável, frente do compartimento 
composto por um bolso central, com 
medidas de 380 mm de altura por 300 
mm de largura, por 40 mm de profundida-
de, bolso conformado, com abertura na 
parte superior por zíper 6 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, com um cursor 6 
mm preto com 360 mm de comprimento, 
com acabamento em friso co extrusado 
na cor pantone 15-0545 tpx. parte 
conformada com 330 mm de altura por 
230 mm de largura, sublimado na cor 
pantone 18-5642 tpx, onde será impresso 
a logo e brasão do município, na parte 
superior, parte inferior um detalhe, com 
50 mm altura, por 300 mm de comprimen-
to em tecido ecologico, na cor pantone 18
-5642 tpx, com sulcos de 2 mm em baixo 
relevo a cada 50 mm, parte conformada 
com 230 mm de largura por 330 mm de 
altura. estrutura: helanca light 100% 
poliéster, com gramatura 120 g/m², filme 
pvc, polyroll, rip stop. acabamento brilho. 
detalhe lateral, ou foles do bolso frontal 
em mesmo tecido do detalhe na cor 
pantone 18-5642 tpx, com 45 mm de 
largura por 330 mm de altura, arte da logo 
e brasão será fornecida pela secretaria 
municipal de educação. compartimento 
principal: abertura superior em zíper 
contraposto número 8 mm, na cor 
pantone 19-1103 tpx, costurado no meio 
de dois foles zíper na cor pantone 18-
5642 tpx, com o fole zíper posterior, com 
790 mm de comprimento, por 70 mm de 
largura no centro e com 90 mm nas 
pontas, fole zíper anterior com 730 de 
comprimento por 65 mm de largura, fole 
anatômico para dar caimento a parte 
frontal foles inferior com aproximadamen-
te 660 mm de comprimento por 145 mm 
de largura, contendo dois bolsos laterais 
em tecido na cor pantone 18-5642 tpx, em 
mesmo tecido do detalhe. com medidas 
de 150 mm de largura por 150 mm de 
altura, fechamento do bolso na parte 
inferior por costura interna, bolso na cor 
pantone 18-5642 tpx, com fechamento na 
parte superior em cordel guarnecido de 
borracha, de 25 mm de largura na cor 
pantone 18-5642 tpx, costurado dobrado 
com 12 mm de cada lado, na junção da 
costura do foles inferior com o superior, 
deverá conter na parte interna do 
compartimento principal lado esquerdo 
etiqueta interna em tecido resistente com 
a logomarca do fabricante, cnpj, 
composição dos tecidos e demais 
informações, em conformidade com a 
legislação instituída pelo conselho 
nacional de metrologia, normalização e 
qualidade industrial. costas: em tecido na 
cor pantone 18-5642 tpx, tecido plano de 
armação em tela efeito rip stop acoplada 
com espuma de polietileno expandido de 
quatro milímetros, e forrado com tecido 
para dublagem das costas, tecido forro 
em tecido com gramatura de 108 g/m² e 
espessura de 0,24 mm na cor pantone 11
-4800 tpx, tecido maquinetado engomado, 
personalizado com a palavra educação e 
imagens de materiais escolares na cor 
pantone 18-5642 tpx, detalhado com uma 
costura em forma de meia lua na 
horizontal na parte inferior com 100 mm 
de altura no centro, e duas costuras na 
vertical em forma de arco com medida de 
50 mm no centro, as costuras iniciam e 
terminam na parte arredondada inferior e 
abaixo do reforço das alças. alça de mão 
e alças de ombro em formato anatômico, 
alça de ombro será costurada sob reforço 
na parte superior, reforço em cadarço de 
no mínimo 25 mm de largura tipo ctf na 
cor pantone 19-1103 tpx, a 30 mm da 
costura superior, centralizado na costa 
haverá um identificador de aluno, com 
110 mm de comprimento por 50 mm de 
altura, em forma de serigrafia legível na 
cor pantone 11-4800 tpx, com escrita 
aluno, serie, e telefone, escrita na cor 
pantone 18-5642 tpx, sobre o reforço 
haverá costura em x com medida de 20 
mm de comprimento por 20 mm de altura 
em ambas as alças. alça de ombro com 
desenho anatômico, para melhor 
acomodação e distribuição de peso, 
almofadada com espuma de polipropileno 
expandido de quatro milímetros com 470 
mm de comprimento por 65 mm de 
largura, na parte superior deverá ter 20 
mm embutidos no reforço, na ponta 
oposta ao lado superior será fixado direto 
na alça, com reforço em x, um regulador 
triplo de 30 mm, medida aferido na parte 
interna, parte externa com 45 mm de 
comprimento por 35 mm de largura com 
perfeito acabamento, em material plástico 
ou policetal na cor pantone 19-1103 tpx. 
acabamento da alça em viés tipo boneon 
de no mínimo 25 mm de largura na cor 
pantone 19-1103 tpx, alça inferior em 
cadarço de no mínimo 30 mm de largura 
tipo ctf na cor pantone 19-1103 tpx, com 
500 mm de comprimento, c0m 40 mm 
embutidos costurados com um reforço 
triangular na cor pantone 18-5642 tpx, 
medindo 60 mm x 60 mm x 80 mm, com 
reforço em x costurada a 30 milímetros da 
parte inferior da emenda dos foles na 
parte inferior. acabamento externo em 
viés de poli cloreto de vinila, co extrusado 
4/11 mm na cor pantone 15-0545 tpx, 
frente, costa e bolso. mochila oval: altura 
de 430 mm, largura de 300 mm, 
profundidade de 145 mm. acabamento 
interno em todas as costuras, em fita de 
27 mm em viés tipo boneon na cor 
pantone 11-4800 tpx. a mochila deverá 
ser costurada com fio 60 100 % poliamida 
nas cores do tecido. a mochila deverá ser 
confeccionada em material moderno e 
resistente. 
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DATA DA ASSINATURA: 20/01/2023. NEURILENE MAR-
TINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saú-
de do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0183/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o registro de preços para aquisi-
ção de medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. DATA DA HOMOLO-
GAÇÃO: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0044/2023 – PRE-
GÃO Nº 0183/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 
16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁ-
RIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0045/2023 – PRE-
GÃO Nº 0183/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPI-
TALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DI-
AS – SECRETÁRIO DA SAÚDE  

 

 

 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 
FRACASSA-
DO 

DOMPERI-
DONA 

5MG/ML, 
SUSPEN-

SÃO ORAL, 
FRASCO 
GOTEJA-
DOR COM 

20ML. 

200 UND # # 

02 

MEDISIL 
COMERCI-
AL FARMA-
CÊUTICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

DORZOLA-
MIDA, 

CLORIDRA-
TO DE, 2% 
SOLUÇÃO 
OFTÁLMI-
CA, FRAS-
CO COM 

5ML. 

5000 UND 19,700 98.500,00 

03 

EXEMPLAR-
MED 
COMÉRCIO 
DE PRODU-
TOS 
HOSPITA-
LARES 
LTDA 

DOMPERI-
DONA 

1MG/ML 
SUSPEN-

SÃO ORAL, 
FRASCO 
100ML. 

200 UND 14,880 2.976,00 

  
04 

  
  
MS HOSPI-
TALAR 
EIRELI 

FENOFI-
BRATO 
200MG, 

CAPSULA. 
3000 UND 4,000 12.000,00 

  
05 

  
  
MS HOSPI-
TALAR 
EIRELI 

GABAPEN-
TINA 

300MG, 
CAPSULA 

30000 UND 0,449 13.470,00 

06 

  
DESERTO 

FENOFI-
BRATO 

MICRONI-
ZADO 

160MG, 
COMPRIMI-

DO. 

3000 UND # # 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

03 

EXEMPLAR-
MED COMÉR-
CIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALA-
RES LTDA 

DOMPERIDO-
NA 1MG/ML 

SUSPENSÃO 
ORAL, FRAS-

CO 100ML. 

200 UND 14,880 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

02 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊUTI-
CA HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPORTE 
LTDA 

DORZOLAMI-
DA, CLORI-

DRATO DE, 2% 
SOLUÇÃO 

OFTÁLMICA, 
FRASCO COM 

5ML. 

5000 UND 19,700 
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MOCHILA TRANSVERSAL - EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) - 
Mochila Transversal para uso 
confortável, em formato triangular, 
com medidas de altura 460 mm, 
largura 330 mm e profundidade 150 
mm. com quatro compartimentos: 
compartimento principal, bolso frontal, 
porta líquido e porta documentos. 
corpo principal, fole lateral, fole fundo 
e alça, em tecido plano de armação 
em tela efeito rip stop triângulo 4x4x4 
mm na na cor pantone 18-5642 tpx, 
com 92% poliéster e 8% poliamida, 
com gramatura de 324,76 g/m² e 
espessura de 0,37 mm, estrutura 
"tecido maquinetado derivado de tela, 
com efeito rip stop", plastificado com 
poli cloreto de vinila, sem ftalatos 
conforme laudos fornecidos por 
laboratório credenciados. bolso frontal, 
porta líquido, na cor pantone 19-1103 
tpx, tecido tela, 100% poliéster de boa 
qualidade. tecido para dublagem de 
costa, dublagem de alça, tecido para 
dublagem na cor pantone 18-5642 tpx, 
plano com urdume personalizado na 
cor pantone 11-4800 tpx, com 
gramatura de 108 g/m² e espessura de 
0,24 mm, estrutura "tecido maquineta-
do derivado de tela", conforme laudos 
fornecidos por laboratório credencia-
dos. fole fundo em formato da letra d, 
com a parte arredondada para frente, 
com medida 300 mm por 150 mm 
profundidade. compartimento frontal: 
com medida de 430 mm de altura por 
400 mm de largura, na parte superior 
será impresso por serigrafia legível 
logo fornecida pelo órgão, frente com 
duas aberturas paralelas na 
perpendicular da esquerda pra direita 
de baixo para cima, primeira paralela 
sendo abertura da mochila, através de 
zíper número 8 contraposto com 400 
mm de comprimento, na cor pantone 
19-1103 tpx, com dois puxadores 
número 8 na cor preto, segunda 
paralela a 100 mm de largura, 
formando um fole com 400 mm de 
comprimento por 100 mm de largura, 
acabamento na parte superior em viés 
tipo boneon de 25 mm na cor pantone 
19-1103 tpx, fole com cor a definir pelo 
órgão onde será impresso por 
serigrafia legível logo fornecida pelo 
órgão, abaixo um bolso, em formato 
de triangulo, em tela 100% poliéster 
de boa qualidade, com abertura por 
zíper número 8 na cor pantone 19-
1103 tpx, com um puxador deslizando 
da esquerda para direita, sobre este 
lado direto um material com 240 mm 
de altura e 130 mm de largura, onde 
será costurado um bolso com 180 mm 
por 180 mm, para porta líquido em tela 
100% poliéster, com fundo reforçado e 
boca com reforço em rip stop, com 
100 mm dobrado, na parte central terá 
uma passagem através de ilhós 10 
mm, para passagem de cordão 5/2 
mm com regulagem por tober. porta 
líquido, squeeze para 550 ml, com 
medidas de 250 mm de altura por 75 
mm de largura, com vinco em ambos 
os lados frente e costa, com 70 mm de 
comprimento por 25 mm de altura a 
150 mm de altura da base, para apoio 
de mão, squeeze térmico, com corpo 
em pead/pebd flexível com boca larga, 
núcleo interno separado por manta 
aluminizada, tampa pp e bico em pvc 
atóxico, composto por matéria-prima 
virgem. squeeze com corpo na cor 
pantone 18-5642 tpx, e tampa na cor 
pantone 11-4800 tpx. impressão 
abaixo do vinco no corpo através de 
silk-screen legível na cor pantone 11-
4800 tpx. fundo do compartimento em 
tecido forro na cor pantone 18-5642 
tpx, plano com urdume personalizado 
na cor pantone 11-4800 tpx. frente 
lado esquerdo unido a costa, lado 
esquerdo terá um fole unindo frente, 
costa e fundo, fole com 490 mm de 
altera por 60 mm no centro e pontas 
com 100 mm. deverá conter na parte 
interna do compartimento principal 
lado esquerdo etiqueta interna em 
tecido resistente com a logomarca do 
fabricante, cnpj, composição dos 
tecidos e demais informações, em 
conformidade com a legislação 
instituída pelo conselho nacional de 
metrologia, normalização e qualidade 
industrial. costas: em tecido na cor 
pantone 18-5642 tpx, acoplada com 
espuma de polietileno expandido de 
quatro milímetros, e forrado com 
tecido para dublagem das costas, 
tecido forro na cor pantone 18-5642 
tpx, plano com urdume personalizado 
na cor pantone 11-4800 tpx, com 
gramatura de 108 g/m² e espessura de 
0,24 mm, estrutura "tecido maquineta-
do derivado de tela, e detalhado com 
três costuras, em formato da letra v 
invertido com 120 mm milímetros de 
distância nos vãos intermediários. 
costa com 470 mm de altura por 325 
de largura. alça com regulagem de 
tamanho, em duas partes, parte 
superior com 500 mm por 90 mm com 
acabamento em viés tipo ctf de 25 
mm, onde no centro terá serigrafia da 
logo, fornecida pelo órgão a requisitar, 
alça inicia na parte superior na junção 
da frente com a costa, parte inferior 
com tecido na cor pantone 18-5642 
tpx, plano com urdume personalizado 
na cor pantone 11-4800 tpx, com 
gramatura de 108 g/m² e espessura de 
0,24 mm, estrutura "tecido maquineta-
do derivado de tela", na ponta de 
baixo, sobre a alça será costurado 
através de cadarço 40 mm de largura 
por 140 mm dobrado, com costura em 
x 35 mm por 35 mm, tipo ctf na cor 
pantone 19-1103 tpx, um fecho engate 
lado fêmea. sobre este, uma alça de 
mão em viés 25 mm na cor pantone 
19-1103 tpx, com 300 mm de 
comprimento, no centro um manete de 
mão em material na cor pantone 18-
5642 tpx sintético denominado couro 
ecológico, com espessura de 1.01 mm 
e gramatura de 578,68 gm² com 
gravação casco semi brilho, com 
malha 68% poliester e 32% algodão, 
manete com 120 mm de comprimento. 
alça inferior em forma de porta 
documento costurada na direita da 
costa na lateral, com 130 mm de altura 
por 220 mm de comprimento, com 
abertura através de zíper 6 mm na cor 
pantone 19-1103 tpx, com 210 mm de 
comprimento, zíper na parte superior, 
protegido por uma aba de 20 mm. sob 
acabamento uma alça com 450 mm 
por 40 mm tipo ctf, na cor pantone 19-
1103 tpx, com parte macho do fecho 
engate acabamento interno nas 
costuras em viés tipo boneon de 30 
mm de largura na cor pantone 11-
4800 tpx. a mochila deverá ser 
costurada com fio 60 100 % poliamida 
nas cores do tecido. formato 
triangular: atura 400 mm, largura 300 
mm e profundidade 140 mm. 

MARCA 
PROPRIA 

U
N 

3.500 50,04 81,00 38,22 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0046/2023 – PRE-
GÃO Nº 0183/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  MS HOSPITALAR EIRELI.  DATA DA ASSINATU-
RA: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SE-
CRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saú-
de do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0184/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o registro de preços para aquisi-
ção de medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. DATA DA HOMOLO-
GAÇÃO: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0047/2023 – PRE-
GÃO Nº 0184/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 
16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁ-
RIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0048/2023 – PRE-
GÃO Nº 0184/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

  
04 

  
MS HOSPITA-
LAR EIRELI 

FENOFIBRATO 
200MG, 

CAPSULA. 
3000 UND 4,000 

  
05 

  
MS HOSPITA-
LAR EIRELI 

GABAPENTINA 
300MG, 

CAPSULA 
30000 UND 0,449 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 

EXEMPLAR-
MED 
COMERCIO 
DE PRODU-
TOS 
HOSPITA-
LARES 
LTDA, 

TIAMAZOL 
10 MG, 

COMPRIMI-
DO. 

7000 UND 0,620 4.340,00 

02 

MEDYCA-
MENTHA 
PRODUTOS 
ONCOLOGI-
COS E 
HOSPITA-
LARES 
LTDA 

TIÓTROPIO, 
BROMETO 

DE 2,5 
MCG, 

SOLUÇÃO 
PARA 

INALAÇÃO 
ORAL, 

FRASCO 
COM 4ML 

(60 DOSES). 

800 UND 331,20 264.960,00 

03 

  
MS HOSPI-
TALAR 
EIRELI 

TOPIRA-
MATO 100 
MG COM-
PRIMIDO. 

5000 UND 0,779 3.895,00 

  
04 

  
  
FRACASSA-
DO 

VENLAFA-
XINA 

CLORIDRA-
TO DE 
75MG, 

COMPRIMI-
DO. 

7000 UND # # 

  
05 

  
  
  
MS HOSPI-
TALAR 
EIRELI 

TOPIRAMA-
TO 50MG 

COMPRIMI-
DO. 

5000 UND 0,583 2.915,00 

06 

  
DESERTO 

SITAGLIPTI-
NA 50MG 

COMPRIMI-
DO. 

4000 UND # # 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

01 

EXEMPLAR-
MED COMER-
CIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALA-
RES LTDA, 

TIAMAZOL 10 
MG, COMPRI-

MIDO. 
7000 UND 0,620 

16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁ-
RIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0049/2023 – PRE-
GÃO Nº 0184/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  MS HOSPITALAR EIRELI.  DATA DA ASSINATU-
RA: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SE-
CRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saú-
de do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0186/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o registro de preços para aquisi-
ção de medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. DATA DA HOMOLO-
GAÇÃO: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

02 

MEDYCAMEN-
THA PRODU-
TOS ONCOLO-
GICOS E 
HOSPITALA-
RES LTDA 

TIÓTROPIO, 
BROMETO DE 

2,5 MCG, 
SOLUÇÃO 

PARA INALA-
ÇÃO ORAL, 

FRASCO COM 
4ML (60 
DOSES). 

800 UND 331,20 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

03 
  
MS HOSPITA-
LAR EIRELI 

TOPIRAMATO 
100 MG 

COMPRIMIDO. 
5000 UND 0,779 

  
05 

  
  
  
MS HOSPITA-
LAR EIRELI 

TOPIRAMATO 
50MG COM-
PRIMIDO. 

5000 UND 0,583 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 

PHARMA-
CEUTICA 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MATERIAL E 
MEDICA-
MENTO 
HOSPITA-
LAR LTDA-
ME 

AMICACI-
NA, 50MG/
ML, SOLU-

ÇÃO 
INJETAVEL, 

AMPOLA 
2ML. 

5000 UND 

  
  
  

6,21 

31.050,00 

02 

  
  
FRACASSA-
DO 

AMICACINA, 
SULFATO, 

INDICAÇÃO: 
SOLUÇÃO 

INJETAVEL, 
DOSAGEM 
250MG/M. 

2000 UND # # 

03 
FRACASSA-
DO 

AMINOFILI-
NA 24 MG/
ML, SOLU-

ÇÃO 
INJETÁVEL, 

AMPOLA 
COM 10 ML. 

5000 UND # # 

  
04 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

AMIODA-
RONA 

CLORIDRA-
TO DE 

50MG/ML, 
SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 
COM 3ML. 

10000 UND 1,892 18.920,00 

  
05 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

BICARBO-
NATO DE 

SÓDIO 8,4%, 
SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 
1MEQ/ML, 
AMPOLA 

COM 10ML. 

1000 UND 0,800 800,00 

06 

RIOBAHIA-
FARMA 
COMÉRCIO 
E DISTRI-
BUIÇÃO DE 
PRODUTOS 
MÉDICOS E 
COSMÉTI-
COS LTDA 

BROMETO 
DE N 

BUTILESCO-
POLAMINA 

20MG 
DIPIRONA 

500MG/5ML 
SOLUÇÃO 

INJETAVEL. 

 60000 
  
UND 

  
2,070 

  
124.200,00 

07 

  
  
FRACASSA-
DO 

CIPRO-
FLOXACINO 

2MG/ML 
SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 
BOLSA OU 
FRASCO 
200ML. 

 2000 UND # # 

08 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

CEFALOTI-
NA 1G PÓ 

PARA 
SUSPEN-

SÃO + 
DILUENTE. 

 2000 UND 4,150 8.300 

Segunda-feira 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0050/2023 – PRE-
GÃO Nº 0186/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPI-
TALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES DI-
AS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0051/2023 – PRE-
GÃO Nº 0186/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATERI-
AL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA-ME.  DATA 
DA ASSINATURA: 16/01/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0052/2023 – PRE-
GÃO Nº 0186/2022 (ELETRÔNICO) – COM-
PEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de me-
dicamentos diversos, devido à necessidade da continuida-
de das ações em saúde.  PROMITENTE FORNECE-
DOR:  RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS 
LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 16/01/2023. ELIAS NA-
TAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
 
 
 
 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

  
04 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA HOS-
PITALAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

AMIODARO-
NA CLORI-
DRATO DE 
50MG/ML, 
SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 
COM 3ML. 

10000 UND 1,892 

  
05 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA HOS-
PITALAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

BICARBO-
NATO DE 

SÓDIO 
8,4%, SOLU-
ÇÃO INJE-

TÁVEL 
1MEQ/ML, 
AMPOLA 

COM 10ML. 

1000 UND 0,800 

08 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊU-
TICA HOS-
PITALAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

CEFALOTI-
NA 1G PÓ 

PARA 
SUSPEN-

SÃO + 
DILUENTE. 

 2000 UND 4,150 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

01 

PHARMA-
CEUTICA 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MATERIAL E 
MEDICA-
MENTO 
HOSPITA-
LAR LTDA-
ME 

AMICACINA, 
50MG/ML, 
SOLUÇÃO 

INJETAVEL, 
AMPOLA 

2ML. 

5000 UND 

  
  
  

6,21 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

06 

RIOBAHIA-
FARMA 
COMÉRCIO 
E DISTRI-
BUIÇÃO DE 
PRODUTOS 
MÉDICOS E 
COSMÉTI-
COS LTDA 

BROMETO 
DE N BUTI-
LESCOPOL

AMINA 
20MG 

DIPIRONA 
500MG/5ML 
SOLUÇÃO 

INJETAVEL. 

 60000 
  
UND 

  
2,070 

 
 

 
 

 

DESPACHO Nº 03/2023 
 
Considerando o disposto no Parecer Jurídico Nº 05/2023 
deste Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM, INDEFIRO o pedido de reversão de aposentadoria 
da segurada ROSEANE LEAL FRAGA, formulado através 
do processo Administrativo nº 00135.07.10.377.2022. 
 
Camaçari-BA, 19 de janeiro de 2023. 
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 001/2023 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de serviços de plataforma de aplicativos de 
trabalho em nuvem com pelo menos: Editor de texto, Plani-
lhas de Cálculos, Apresentação em Slide, Gerenciador de 
E-mails com Agenda, Caixa de Email, Armazenamento e 
Compartilhamento de arquivos na nuvem, Plataforma unifi-
cada de comunicação e colaboração que combina bate-
papo, videoconferências com transmissão em Stream para 
o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no ter-
mo de referência, Anexo I deste instrumento.  
 
DATA DE ABERTURA: 03/02/2023 
HORA: 09:00 (Nove Horas) 
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 927661 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SER-
VIDOR MUNICIPAL 
 
Os interessados poderão obter o edital e seus anexos no 
site citado acima e também nos sites 
www.compras.camacari.ba.gov.br ou http://
www.issm.camacari.ba.gov.br 
 
Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: 
issmpmc@gmail.com ou diretamente no ISSM, localizado 
na Rua Francisco Drumond, S/Nº, Centro Administrativo – 
Camaçari/Bahia. 
 
Camaçari-BA, 20 de janeiro de 2023. 

 
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA 

PREGOEIRO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL 

Segunda-feira 
23 de janeiro de 2023 - Ano XX 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 

 

Textos - Editoração Eletrônica: 
Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV 

Destinado à publicação dos atos do Poder Executivo do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia. 

 
Endereço: Rua Francisco Drumond, S/N - Centro Administrativo 

CEP: 42800-500 Camaçari - Bahia - Brasil 
Tel.: (71) 3621-6685 / 6909 

 
Edições on-line: www.camacari.ba.gov.br/arquivos/diario-oficial/ 
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