
 

 
 

DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município e, 
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 4726 
de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais; 
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 4996 
de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de Servidores 
Públicos Municipais; 
 
CONSIDERANDO os termos das Leis Municipais nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário; 
 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
00096.11.02.548.2023, 

  
RESOLVE 

  
COLOCAR À DISPOSIÇÃO do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM a servidora DANIELE DA 
NOBREGA FURTUNATO, matricula nº 63155, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ADVOGADO, lotada na Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES, até 02 de janeiro de 2025, 
sem ônus para o ente cedente, nos termos do Convênio de 
Cooperação Técnica, retroativo a 02 de janeiro de 2023. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JANEIRO DE 2023. 

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante nas Leis Municipais nº 407 de 30 de 
agosto de 1998,  nº 874  de abril de 2008  alterada pela Lei 

nº 1787 de 19 de janeiro de 2023. que dispõe sobre 
Licença Para Frequentar Cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu  e, 
 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
02187.11.02.901.2022, 
 

RESOLVE 
 
AFASTAR a servidora ERICA DE OLIVEIRA CABRAL, 
matrícula n.º 63430, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de URBANISTA, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, pelo 
período de 02 (dois) anos, a partir de 15 de fevereiro de 
2023, sem prejuízo da remuneração. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023. 
     

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

               SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve: 

 
  
DESTITUIR da servidora KARINA DE AREA LEAO 
MACHADO, cadastro n°. 63157, a Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, no percentual de 30% 
(trinta por cento) sobre seu vencimento básico, pelo 
assessoramento no Centro de Assistência Judiciária e 
Cidadania - CAJUC, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, em 30 de 
dezembro de 2022.  
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022..             
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 1099/2022 
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 

 
 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 
de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério do 
município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 09 
de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional e, 

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
00450.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) ALBANICE NUNES DOS 
SANTOS, matricula nº 63845, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 
NÍVEL II, com data retroativa a 08 DE MARÇO DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 
2022. 
 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

CONTRATO Nº 0033/2023 
 
 
Contrato de prestação de serviços 
que entre si celebram o MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa 
MEDICAL 7 COMERCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES. 

 

 
 
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 MEDICAL 7 
COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES, com sede 
na Av. Luís Viana Filho, 13223, Hangar 1, sala 206, São 
Cristovão - Salvador- BA, e-mail: 
licitacoes@medical7.com.br, (71) 3052-8960/99133-
4256, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 36.315.577/0001-30, 
representada neste ato por Jairo Rangel Cabral de Roma, 
portador da carteira de identidade n.

o  
846886618 – SSP/

BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
813.989.995-04, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho do processo administrativo n.º 
00269.11.07.611.2021  e que se regerá pelo disposto na 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se 
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Processo Administrativo nº 00269.11.07.611.2021; 
 
b) Edital de PREGÃO N° 0164/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos; 
 
c) Proposta de Preço; 
 
d) Ata de Registro de Preços n.º 0042/2022 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento 
de curativos especiais para uso dos pacientes nas 
Unidades de Saúde do município de Camaçari, 
conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da 
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em epígrafe. 
 
 
Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

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

S
E

C
A

D
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

S
E

S
A

U
 

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

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global deste contrato é R$ 59.896,40 (Cinquenta e 
nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta 
centavos), fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transporte CIF/Camaçari, 
seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, 
emolumentos e custos de qualquer natureza. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
§1º O pagamento será realizado pela unidade compradora,  

no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos produtos e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
exigíveis e devidamente atestados pelo Servidor/
Comissão de Recebimento. 

 
§2º Na ocorrência de necessidade de providências 

complementares por parte da CONTRATADA o 
decurso do prazo de pagamentos será interrompido, 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

LOTE 

CÓDIGO 

MATERI-

AL 

ESPECIFICAÇÃO 

  

UF 

Q

T

D

E 

PREÇO (R$)   

MARCA 
UNITÁRI

O 
TOTAL   

1 
650060041
3 

BANDAGEM FLEXÍVEL 

(BOTA DE UNNA), DE 

TECIDO MISTO DE 

POLIÉSTER E GAZE DE 

ALGODÃO BRANCA, 

IMPREGNADA COM 

ÓXIDO DE ZINCO E NO 

MÍNIMO 02 ÓLEOS 

(ACÁCIA, GLICERINA, 

RÍCINO, MINERAL, 

CASTOR, OU OUTROS). 

DIMENSÕES MÍNIMAS 

10 CM X 9 CM. EM-

BALAGEM COM NOME 

DO PRODUTO, LOTE E 

DATA DE FABRICAÇÃO, 

PRAZO DE VALIDADE. 

LM 

FARMA 

CU-

RATEC 

UN 

2.

74

0 

21,86 59.896,40   

  VALOR GLOBAL 59.896,40 

reiniciando-se sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 
 

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

 
§4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA,  

para uma determinada unidade, não poderá estar 
vinculada a débitos de outras unidades, porventura 
existentes, sob pena de sanções previstas em lei. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  
 
A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) meses 
contados a partir da sua assinatura.  

 
§1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 

dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente.  

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES 
 
A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:  
 
§1º São Obrigações da CONTRATADA: 

 
I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do 

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

 
II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na 

Cláusula Oitava deste Contrato, descrito(s) e 
especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e 
absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua 
qualidade e prazos de validade mediante conferência 
obrigatória pela CONTRATANTE. 

 
III. Manter durante a execução do contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 
IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do 

Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o produto isento de qualquer problema de 
fabricação, com a garantia de que compreenderão a 
substituição, parcial ou total, às suas expensas, 
inclusive transporte e outras despesas. 

           
V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 

de paralisações na execução do objeto deste Contrato, 
salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados 
na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta 
e oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 

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

 
VII. Apresentar durante a execução do contrato, se 

solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais. 

 
VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer 

operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas. 

 
§2º São obrigações da CONTRATANTE: 
 
I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula 

Quarta deste Contrato. 
 

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA. 
 
 §1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 

apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 
sobre a compra de material, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
 

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

 
CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA 
 
Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados na 
Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, restrito 
ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, Quilômetro 
13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, CEP 42.849-
000. 
 
 
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS 
 
O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa. 

 
§1º Não poderão ser entregues produtos fora das 

especificações, sem rotulagem que obedeça a 
legislação em vigor e com marca diferente da 
constante na Ata de Registro de Preços. 

 
§2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo 

recebimento e inspeção, nas seguintes condições: 
 
I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 

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

 
II. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação 

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

 
§3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto do 

Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final do recebimento 
provisório. 

 
§4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução, quanto à qualidade, correção e segurança 
do objeto contratado. 

 
§5º Não será considerado entrega realizada para itens que 

tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações e marcas definidas na Ata de Registro 
de Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do 
que a solicitada. 

 
§6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 

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

 
§7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 

conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta 
da CONTRATADA. 

 
§8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 

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

 
§9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 

produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada 
caso.  
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§10 A entrega deverá ser realizada por preposto da 

Contratada, devidamente uniformizados e 
identificados. 

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

 
§1º  A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara 

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

 
§2º A não apresentação da Planilha de Custos 

impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-
financeiro. 

 
§3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 

CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da 
elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

 
§4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 

revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das 
parcelas relativas ao valor de aquisição do produto 
com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em 
geral, lucro e participação percentual de cada item em 
relação ao preço final (Planilha de Custos). 

 
§5º A critério da Administração Municipal poderá ser 

exigido da CONTRATADA lista de preço expedida 
pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a 
data de início de sua vigência e numeração 
seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de 
preços. 

 
§6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 

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

 
§7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 

vigente à época do julgamento da licitação, 

devidamente apurado, e os propostos pela 
CONTRATADA, será mantido durante toda a vigência 
do registro. O percentual não poderá ser alterado de 
forma a configurar reajuste econômico durante a 
vigência deste registro. 

 
§8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 

validade a partir da data da publicação da deliberação 
na imprensa oficial. 

 
§9º É vedado à CONTRATADA interromper o 

fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo 
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 
sanções previstas neste edital. 

 
§10 A revisão levará em consideração 

preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas 
previsões desta Cláusula Décima. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a 
vigência das garantias previstas na Legislação; 
 
§1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 

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

 
§2º Ficará impedido de licitar e contratar com o município, 

sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 
 
a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou 
não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
 
b) fraudar a execução do instrumento contratual; 
 
c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com 
a Administração pública; 
 
d) cometer fraude fiscal. 

 
§3º O contratado após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 
penalidades: 
 

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

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

 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto; 
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b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto; 
 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto. 

 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 

vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 

visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal. 

 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 

valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 
a) não atender às especificações técnicas e os 

quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 
10% a 20%, sobre o valor global do contrato; 

 
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20% sobre o valor global do contrato; 

 
c) adulterar ou alterar as características: físicas, 

químicas ou biológicas do produto fornecido: multa 
de 20% sobre o valor global do contrato e 
suspensão do direito de licitar e contratar com o 
município pelo prazo de até cinco anos; 

 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 

produto falsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20% sobre o valor global do 
contrato e suspensão do direito de licitar e contratar 
com o município pelo prazo de até cinco anos; 

 
e) entregar produto que cause dano à Administração ou 

a terceiros, devidamente comprovada: multa de até 
20% sobre o valor global do contrato, independente 
das medidas civis, além de reparação do dano. 

 
§4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 

com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até 
o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

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

§6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao 
valor do fornecimento, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração. 

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO 
 
O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 17do 
Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser rescindido na 
forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
subsidiariamente, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, sem que com isso, a CONTRATADA 
tenha direito a indenizações. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, 
como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste Termo de Compromisso de 
Fornecimento, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
Camaçari-BA, 31 de janeiro de 2023. 
 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE 

 
MEDICAL 7 COMÉRCIO  

DE MATERIAIS HOSPITALARES 
CONTRATADA 
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PORTARIA N° 003/2023 
DE  03 DE JANEIRO DE 2023 

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

RESOLVE 
 
Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro 
Civil, CREA 66.608-D, Cadastro 832902, CPF 825.802.005
-68, para fiscalizar a execução e prestação de serviços de 
Engenharia e Agrimensura – Município de Camaçari - 
Bahia, conforme contrato 0388/2022, a partir de 02/01/23. 
  
Publique-se e cumpra-se. 

 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 
 JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA              

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA  
 

PORTARIA N° 007/2023 
DE  06 DE FEVEREIRO DE 2023 

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

RESOLVE 
 
Designar o servidor Edson Embirussu Farias, Engenheiro 
Civil, CREA/BA 9567-D, cadastro 834247, CPF 
074.777.835-34, para fiscalizar a execução dos serviços de 
pavimentação de via pública (Av Concêntrica) do programa 
de mobilidade urbana no município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0393/2022. 
  
Publique-se e cumpra-se. 

 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, 
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
  JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 
             SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA  

 

 
PORTARIA N° 009/2023 

DE  08 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei, 
 

RESOLVE 
 

Designar o servidor Edson Embirussu Farias, Engenheiro 
Civil, CREA/BA 9567-D, cadastro 834247, CPF 
074.777.835-34, para fiscalizar a execução das obras cuja 
fiscalização seja da responsabilidade do servidor Jeferson 
Costa Marinho, Engenheiro Civil, CREA 66.608-D, 
Cadastro 832902, CPF 825.802.005-68, no período 
referente ao gozo de suas férias – 08 de fevereiro de 2023 
a 10 de março de 2023. 
 
Publique-se e cumpra-se. 

 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, 
EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA              
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA  

 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, CNPJ 22.871.938/0001-10 a iniciar a 
execução e prestação de serviços de Engenharia e 
Agrimensura – Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 0388/2022.  
 

 
 
Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Jeferson Costa Marinho, Engenheira Civil, cadastro 
832902, CREA 66.608-D, CPF 825.802.005-68, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais. 
    
Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023. 
                                                                                        
Ciente, 
 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA                                  
           SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA                          

 
AURELINO COELHO LIMA NETO 

TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E                                                                        
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Me 

 

Nº do Processo Administrativo 00420.11.07.611.2022 

N° do Edital de Licitação Concorrência nº 017/2022 

Data da Proposta 27/09/2022 

Nº do Contrato 0388/2022 

Objeto 
Execução e prestação de serviços de Engenharia 
e Agrimensura – Município de Camaçari - Bahia 

Data de Assinatura 03 de novembro de 2022 

Valor inicial do contrato R$ 5.270.326,00 

Vigência do Contrato 14 (quatorze) meses contados a partir da assina-
tura do contrato. 

Prazo de Execução 12 (doze) meses contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. 

Preposto da Contratada junto a Secre-
taria 

Aurelino Coelho Lima Neto 
CPF 978.568.945-04 

Engenheiro responsável pela Contrata-
da 

Patricia Ventura Lima 
CAU - A108191-8 
CPF 013.394.745-90 

Empenho 632, 633, 634 e 635 

S
E

IN
F

R
A

 

SECRETARIA DA INFRAESTRURA 
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ORDEM DE SERVIÇO 
 
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
PJ Construções e Terraplenagem Ltda, CNPJ 
03.174.004/0001-84, a iniciar a execução dos serviços de 
pavimentação de via Pública (Av Concêntrica) do 
programa de mobilidade urbana no município de Camaçari, 
Bahia, conforme contrato 0393/2022. 
 

 
 
Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edson Embirussu Farias, Engenheiro Civil, cadastro 
834247, CREA 9567-D, CPF 074.777.835-34, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais. 
 
Camaçari-BA, 06 de fevereiro de 2023 
 
Ciente, 
 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA                                   
           SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA                           

 
PEDRO DE ARAÚJO 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 

 

 

 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Aviso de Licitação PREGÃO 
N.º 0043/2023 (ELETRONICO) – COMPEL, veiculada no 
Diário Oficial do Município n.º 2093 Página 06 no dia 
17/02/2023. 
 
 Onde se lê: 
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 0041/2023 
(ELETRÔNICO) – COMPEL 

Nº do Processo Administrativo 00382.11.07.611.2022 

N° do Edital de Licitação Concorrência nº 016/2022 

Data da Proposta 23/09/2022 

Nº do Contrato 0393/2022 

Objeto 
Execução dos serviços de pavimentação de via 
Pública (Av Concêntrica) do programa de mobili-
dade urbana no município de Camaçari, Bahia 

Data de Assinatura do contrato 09 de novembro de 2022 

Valor inicial do contrato R$ 5.715.194,70 

Vigência do Contrato 14 (quatorze) meses contados a partir da assina-
tura do contrato. 

Prazo de Execução 12 (doze) meses contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. 

Preposto da Contratada junto a Secre-
taria 

Pedro de Araújo 
CPF 454.872.195-91 

Engenheiro responsável pela Contrata-
da 

Rodrigo Lima Araújo 
CREA 3000068923BA 
CPF 028.550.075-93 

Empenho 445 e 449 

Leia-se:  
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 0043/2023 
(ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

HOMOLOGAÇÕES E ATAS  
DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0212/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 10/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 
 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0082/2023 – 
PREGÃO Nº 0212/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELE - EPP.  DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 
 

 

LOTE 

PROMI-
TENTE 

FORNECE-
DOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 
FRACAS-
SADO 

GLICOSAMINA, 
SULFATO DE, 
500 MG CON-

DROITINA, 
SULFATO DE, 

400 MG CAPSU-
LA 

3000 UND # # 

02 

SALVADOR 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MEDICA-
MENTOS 
EIRELE - 
EPP 

METILFENIDA-
TO, CLORIDRA-

TO DE 10MG 
COMPRIMIDO. 

3000 UND 1,139 3.417,00 

03 
FRACAS-
SADO 

MIRTAZAPINA 
45 MG COMPRI-
MIDO REVESTI-

DO 

5000 UND # # 

04 

SALVADOR 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MEDICA-
MENTOS 
EIRELE - 
EPP 

MONTELUCAS-
TE DE SÓDIO 

5MG, COMPRI-
MIDO MASTI-

GÁVEL 

3000 UND 0,95 2.850,00 

05 

SALVADOR 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MEDICA-
MENTOS 
EIRELE - 
EPP 

NITROFURAN-
TOINA 100 MG 
COMPRIMIDO 

3000 UND 0,425 1.275,00 

LOTE 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

02 

SALVADOR 
DISTRIBUIDO-
RA DE MEDI-
CAMENTOS 
EIRELE - EPP 

METILFENIDATO, 
CLORIDRATO DE 
10MG COMPRIMI-

DO. 

3000 UND 1,139 

04 

SALVADOR 
DISTRIBUIDO-
RA DE MEDI-
CAMENTOS 
EIRELE - EPP 

MONTELUCASTE 
DE SÓDIO 5MG, 
COMPRIMIDO 
MASTIGÁVEL 

3000 UND 0,95 

05 

SALVADOR 
DISTRIBUIDO-
RA DE MEDI-
CAMENTOS 
EIRELE - EPP 

NITROFURANTOINA 
100 MG COMPRIMI-

DO 
3000 UND 0,425 

D
IC

O
M

P
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0195/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 10/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0095/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  DROGAFONTE LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0096/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 

LOTE 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
ESPECIFICA-

ÇÃO 
QTDE UF 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 
DROGAFONTE 
LTDA 

ALENDRO-
NATO DE 

SODIO 70MG 
COMPRIMI-

DO. 

50000 UND 0,229 11.450,00 

02 

MS HOSPITA-
LARES EIRELI GLIBENCLA-

MIDA 5MG, 
COMPRIMI-

DO. 

1000000 UND 0,039 39.000,00 

03 

MEDISIL CO-
MERCIAL 
FARMACÊUTI-
CA HOSPITA-
LAR DE HIGIE-
NE E TRANS-
PORTE LTDA 

DIMENIDRI-
NATO 25MG/
ML PIRIDOXI-
NA 5MG/ML, 
SOLUÇÃO 

ORAL, 20ML 
FRASCO. 

10000 UND 6,990 69.900,00 

04 

RIOBAHIAFR-
MA COMÉRCIO 
E DISTRIBUI-
ÇÃO DE PRO-
DUTOS MÉDI-
COS E COSMÉ-
TICOS LTDA 

IMUNOGLO-
BULINA 

HUMANA 
ANTI-D, IM/
IV, 150MCG/
ML, SOLU-

ÇÃO INJETÁ-
VEL SERIN-
GA PREEN-
CHIDA 2ML. 

200 UND 215,50 43.100,00 

05 

COMERCIAL 
CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE 
LTDA 

ETINILES-
TRADIOL 

LEVONOR-
GESTREL 
(0,03MG 
0,15MG), 

COMPRIMI-
DO. 

201600 UND 0,098 19.756,80 

06 

PROMEFARMA 
MEDICAMEN-
TOS E PRODU-
TOS HOSPI-
TLARES LTDA 

NORETISTE-
RONA 0,35MG 

BLISTER 
CALENDÁRIO 
35 COMPRI-

MIDO. 

20000 UND 0,205 4.100,00 

07 
MS HOSPITA-
LAR EIRELI 

ACICLOVIR 
50MG/G 

10MG CREME 
DERMATOLÓ-

GICO. 

15000 UND 3,125 46.875,00 

08 FRACASSADO 
ESPIRONO-
LACTONA 

100MG, CPR. 
50000 UND # # 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

01 
DROGA-
FONTE 
LTDA 

ALENDRONATO 
DE SODIO 

70MG COMPRI-
MIDO. 

50000 UND 0,229 

FORNECEDOR:  MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 
10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0097/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  MS HOSPITALARES EIRELI.  DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0098/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITLARES LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 
 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0099/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  RIOBAHIAFRMA COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
COSMÉTICOS LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 
10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 
 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

03 

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

DIMENIDRI-
NATO 

25MG/ML 
PIRIDOXINA 

5MG/ML, 
SOLUÇÃO 

ORAL, 20ML 
FRASCO. 

10000 UND 6,990 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

02 

MS HOSPI-
TALARES 
EIRELI 

GLIBENCLA-
MIDA 5MG, 
COMPRIMI-

DO. 

1000000 UND 0,039 

07 
MS HOSPI-
TALAR 
EIRELI 

ACICLOVIR 
50MG/G 
10MG 

CREME 
DERMATO-

LÓGICO. 

15000 UND 3,125 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

06 

PROME-
FARMA 
MEDICA-
MENTOS E 
PRODUTOS 
HOSPITLA-
RES LTDA 

NORETIS-
TERONA 
0,35MG 

BLISTER 
CALENDÁ-

RIO 35 
COMPRIMI-

DO. 

20000 UND 0,205 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0100/2023 – 
PREGÃO Nº 0195/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 
10/02/2023. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 
 

 

PORTARIA Nº 009/2023 
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Retifica a Portaria nº 008 de 01 de 
fevereiro de 2023 que dispõe sobre o 
gozo de férias a serem desfrutados 
pelos servidores municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município 
de Camaçari e dá outras providências. 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

04 

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

IMUNOGLO-
BULINA 

HUMANA 
ANTI-D, IM/
IV, 150MCG/
ML, SOLU-
ÇÃO INJE-

TÁVEL 
SERINGA 

PREENCHI-
DA 2ML. 

200 UND 215,50 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

05 

COMERCIAL 
CIRÚRGICA 
RIOCLA-
RENSE 
LTDA 

ETINILESTRA-
DIOL LEVO-

NORGESTREL 
(0,03MG 

0,15MG), COM-
PRIMIDO. 

201600 UND 0,098 

 
 
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de 
outubro de 2007; 
 
 
Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº 407, de 
30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal). 
Considerando a edição da Portaria nº 008 de 01 de 
fevereiro de 2023; 
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Na portaria de nº 008 de 01 de fevereiro de 2023, 
onde se lê: “gozo de férias da servidora Juciara Lopes 
Santos: 27/02/2023 a 13/03/2023” leia-se: “gozo de férias 
da servidora Juciara Lopes Santos: 10/02/2023 a 
11/03/2023.  
 
 
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fevereiro 
de 2023.  
 
 
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
 
 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 

 

S
T

T
 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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