
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 007812017 

PREGÃO N° 04112017 (PRESENCIAL) - COMPEL 

Aos onze dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, a Secretaria de Administração do Município de 
Camaçari, CNPJ/MF sob o n. °  14.109.76310001-80, com sede na Av. Francisco Drummond, sln.°, Centro 
Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR. neste ato 
representada pelo Sr. Reginaldo Paiva de Barros, Secretário da Administração, CPF/MF nÕ  072.379.955-53, 
formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP). decorrente da licitação na modalidade PREGÃO N.° 
04112017 (PRESENCIAL) - COMPEL, oriunda do Processo Administrativo N° 00378.11.07.611.2017, a qual se 
constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666193, 
regulamentado pelo Decreto n° 574212014, segundo as cláusulas e condições a seguir. 

1) OBJETO 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para Registro de Preço 
para fornecimento de lanches, coffee breaks, material de apoio, decoração e ornamentação para atender 
eventos promovidos pela Secretaria de Saúde do Município (sede e orla) de Camaçari 1 Ba. conforme 
Anexo 1 do Edital da licitação em epigrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS - ME CNPJ 	1 03.379.98410001-51 

ENDEREÇO RUA 10 DE ABRIL N° 82,  

BAiRRO 
ALTU

Z
O 

CR 
CIDADE fAMAÇARI ESTADO BAHIA 

CEP 42800-00 E-MAIL ana.rnoraes2010@hotmail.com  TELEFONE (071) 3627-2689 
NOMEDO 
REPRESENTANTE GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS 

CPF FLI 	 1 #iI 	 1 

LEGA 530851 325-20 
LEGAL 

- PREÇO UNITÃRIO (R$) 
LOTE 	 ESPECIFICAÇAO UF QTD 

REGISTRADO 	MERCADO 
DIFERENÇA 

LANCHES TIPO 1 REFRIGERANTE OU SUCO, 02 FATIAS 
1PÃO DE FORMA NORMAL OU INTEGRAL. UMA FATIA DE 
QUEIJO E UMA FATIA DE PRESUNTO, FRUTA INTEIRA, 
CHOCOLATE EM BARRA OU BOMBOM.  

3.000 UN Q 99 	 10,47 
-. 

COFFE BREAK TIPO 1 CAFÉ PURO E COM LEITE; SUCO 
DE FRUTAS OU REFRIGERANTE APRESENTADO EM 
LATA, SALGADOS SORTIDOS, DOCES VARIADOS, 
FRUTAS FATIADAS E VARIADAS. 

50 KIT 15,99 	16,10 

BOLO CONFEITADO BOLO RECHEADO E_CONFEITADO 50 KG 31,99 	32.67  
ARRANJOS FLORAIS DO CAMPO E/OU TROPICAIS, PARA 

15 U N 7 9 90 	8000  MESA DE CERIMONIAL, TAMANHO 25CM A 30CM 
ARRANJOS FLORAIS DO CAMPO E/OU TROPICAIS, PARA 
MESA DE CERIMONIAL, TAMANHO 70CM A 80CM 

10 UN 

, 

19000 	191 33 

LOCAÇÃO DE PR.ANCHÕES REDONDO EM MADEIRITE 
10 UN 5.50 	 5,83 

,PARA O6_PESSOAS 
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PLÁSTICAS COM 4 
CADEIRAS 

200 	UN 9,65 	 967 

LOCAÇÃO DE CADEIRAS  400 	UN 4.35 	 4.50  
LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA 06 PESSOAS. 
CORES VARIADAS  

40 	UN 1099 	11 00 
, 

LOCAÇÃO  DE TOALHAS DE MESA PARA 04 PESSOAS, 
40 	UN 700 	 717 

CORES VARIADAS  
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

J 

1.1 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados 
para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) futuro(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) 
entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICIPIO. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata 
de Registro de Preços na imprensa oficial. 

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de preços 
elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão. 

3.2 Os órgãos participantes deverão: 

a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 

b) manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato. 

c) transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado. 

4. UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo 
poder Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 
requisitos do Decreto Municipal n.° 574212014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, 
poderão solicitar ao órgão Gerenciador anuência a sua adesão. 

	

4.1.1 	O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão 
gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente 
formalizado por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante. 

4.2 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

4.3 A prestação de serviço ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatõrio e 
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

	

4.3.1 	O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente 
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a execução 
do primeiro serviço ou contratação por órgão integrante da ata. 

4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar após a execução do 
primeiro serviço ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.7 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 

5. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda 
o seguinte: 

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 
indireta. 

b) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

c) encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e Cadastro de Fornecedor) as informações 
necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em 
relação às suas próprias contratações. 

d) celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços. 

e) comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações. 

f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem 
como das possíveis alterações na imprensa oficial. 

6. OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1 Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado. 

6.2 Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

6.3 Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição. 

7. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de 
Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o órgão Gerenciador poderá: 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

7.1.1 	Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma 
dos Art. 14 e Art. 15 do Decreto Municipal n. °  574212014. 

7.1.2 A Ata de Registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no §4 1  do Art. 14 e §2 11  
do Art. 15 do Decreto Municipal n.° 574212014. 

7.2 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 8.666193, deverá ser realizada 
mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 

7.3 O PROMITENTE FORNECEDOR 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. 

7.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
de proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilíbrio 
econômico-financeiro. 

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

7.6 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). 

7.7 A critério do órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

7.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador 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. 

7.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação. 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, 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. 

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

7.11 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital. 

7.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1 0  do art. 65 da Lei Federal 8.66611993 

Rua Francisco Drummond. s/n°. Centro Admistrativo, CamaçarL Bahia, CEP 4280500 - TeI.:(71)3621655. Página 4 de 6 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

8. PENALIDADES 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pela prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além de sanções civis 
e criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

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

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

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

f) cometer fraude fiscal. 

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

8.3 O procedimento para aplicação de penalidade é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de 
Materiais e Patrimônio e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

9. CANCELAMENTO 

9.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

9.1 .1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tomar 
superior ao preço praticado no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.66611 993 ou 
no art. 70  da Lei Federal 10.52012002. 

9.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", 'b e "d" deste item 
será formalizado pela COPEC, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.2 DO REGISTRO DE PREÇO 

9.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 9.1 ou, ainda, 
na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por motivo de interesse público; 
b) a pedido do fornecedor. 

9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

Rua Francisco Drummond, sín, centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CE? 42800-500 - Tel.: (71)3621-6655 - Página 5 de 6 

2 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

10. DOCUMENTAÇÃO 

10.1 Apresente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste 
instrumento independente de transcrição: 

a) Processo Administrativo n° 00378.11.07.611.2017; 
b) Edital de PREGÃO N.° 04112017 (PRESENCIAL) - COMPEL e anexos; 

c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR apresentada em 1010812017 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir 
questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Camaçari, 14 de setembro de 2017. 

ASSINAM 
ËINALDO PAIVA DE BARROS 

AUTORIDADE COMPETENTE DO ÕRGÃO GERENCIADOR_  
GLAUDSON JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS 
RG. 341184039 SSP-BA 
CPF: 530.851.325-20 
PROMITENTE FORNECEDOR  

y 

4c 	'\ 
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/ PROPOSTA 
(PREGÃO N° 04112017 - PRESENCIAL/ COMPEL) 

Á PMC - Prefeitura Municipal de Camaçari 
Comissão 	Permanente de Licitação - COMPEL  _Setorial 
RAZÃO SOCIAL 	GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS - ME 
CNPJ  03.379.98410001-51 

,END EREÇO RUA 10 DE ABRIL, N°82, ALTO DA CRUZ  
Í (71) 3627-2689 	 CONTATO 	ANA CRISTINA 
LA1L  ANA.MORAES2010cHOTM1JL.COM  

ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 QTD. 	U.F. 	 TOTAL 
VALOR 	

VALOR 

(R$) 
LANCHES TIPO 1 REFRIGERANTE OU 

SUCO, 02 FATIAS PÃO DE FORMA 
NORMAL OU INTEGRAL, UMA FATIA DE 
QUEIJO E UMA FATIA DE PRESUNTO, 	

3.000 	UN 	9,99 	29.970,00 

L 	FRUTA INTEIRA, CHOCOLATE7EM BARRA 

COFFE BREAK TIPO 1 CAFÉ PURO E 

 
OU BOMBOM.  

COM LEITE; SUCO DE FRUTAS OU 

2 	
REFRIGERANTE APRESENTADO EM 	 / 

2.50v 	r' 	15,99 	39.975,00 
LATA, SALGADOS SORTIDOS, DOCES  

VARIADOS, FRUTAS FATIADAS E  
VARIADAS.`  

BOLO CONFEITADO BOLO RECHEADO E 	
50--'KG 	3199 	1 5°9 50 

CONFEITADO " 	 ' 
ARRANJOS FLORAIS DO CAMPO E/OU  

4' TROPICAIS, PARA MESA DE 	 15 	UN 	79,90" 	1.198,50 
1 CERIMONIAL, TAMANHO 25CM A 30CM  

/ 	ARRANJOS FLORAIS DO CAMPO E/OU 	 / 

5' TROPICAIS, PARA MESA DE 	.. 	10 	UN 	190,00 	1.900,00" 
1 CERIMONIAL, TAMANHO 70CM A 80CM  

6 
LOCAÇÃO bÉ'PRANCHÕES REDONDO/ 	10' 	UN 	550 	550 

EM MADEIRITE PARA 06 PESSOAS/, _ 

7 	
' 	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS 	

200•• 	UN 	965 	1 930 o6' 

 
PLÁSTICAS COM 4 CADEIRAS 	- 	 . 	 , 	., 	.. 	. 

8 	 LOCAÇÃO DE CADEIRAS 	 400 .' 	UN 	4,35 	1.740,00" 

9 	
LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA 	

4O' 	UN 	1099 	43960 
06 PESSOAS, CORES VARIADAS  

lo 	
LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA 	40 	UN 	7,00 	280 00 

04 PESSOAS, CORES VARIADAS'  

VALOR GLOBAL (R$): . 	79.087,60, 

- 	; 	 .- O 



Declaramos que atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão 
inclusas todas as despe necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos 
com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação: tributos; emolumentos; contribuições 
sociais, fiscais, e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF/Camaçari; seguros; encargos 
sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especifi~ do objeto licitado, não cabendo quaisquer reinvidicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 
pela autoridade competante. 

Autorização de funcionamento da licitante, expedido pela Agencia de Vigilância Sanitária da sede 
da licitante. 
Declaração de pleno conhecimento do objeto conforme modelo constante no anexo IX 

.itidade da Proposta 
Prazos de entrega conforme indicado no campo IV - Dados do Edital. 

e Condições de pagamento conforme indicado no campo VI - Dados do Edital. 

Atenciosarnente 

Canri, 10 de Agosto de 2017 

7:  

UDSQI'íJOSË MÁSÓARENHAS DOS SANTOS 
CNPJ. 03379.98410001-51 

IO3379,984000 
Glaudson José Macarenhas dos Santos-ME 
- BAR E RESTAURANTE DO MORAIS - 
Rua Dez de Abri!, n9 82 A Alto da CíUZ 

L Cep.: 12.807-400 
Camaçari - Bahia 



DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIOS 
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia 

SALVAM, QUARTA-FEIRA. 2005 SMAIRRODE2017 .AO CO J¥ 22263 

PREFEITURAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL .SRP 06512017 

Ø a0JNSPI0 SE BARRA 50 C$0ÇA- EÃnIA. 	 qç tdauaa 	 Co apa PASS€PSCIAL DES BESIErRI) 
DE 0EC)O PfAa.a SQ'aI!1ATAÇAO FUW.A DE P555005 JURIDICAS OIIJETIVAIRID A3USIÇÂO IS, UÀGId0AS 05 
COAEOUS7RAL BA AAIdtaDEP AS 0055505$00 ORAS. J)ASOA CECRSTAR APAUNOPAI. 00A5SISTSNCIA 
SOCIAL 551 AUNIISPIO DE B/IRM 00 000Ç& soar Irada yadolooa maneIa panoansasa nas Torro."rAIal 
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COMUNICADO OFICIAL 

A EGBA - Empresa Gráfica da Bahia - Imprensa Oficial comunica às Prefeituras, Câmaras 
de Vereadores e demais entes públicos municipais do Estado da Bahia, que não possui 

agências, escritórios ou institutos credenciados para intermediar, vender ou representar 
publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. 

A publicação desses atos, inclusive em diários oficiais próprios (*), poderá ser feita 
mediante contratação direta com a EGBA, com o devido respaldo legal. 

Maiores informações poderão ser obtidas na Seção do Diário Oficial, pelos telefones 
(71) 3116-2133, 3116-2850, 3116-2865 ou através do e-mail: municipios@egba.ba.gov.br  

(lo)  Verifique a possibilidade da Prefeitura ou Câmara de Vereadores ter o 

Diário Oficial Eletrônico próprio, seguro e perene, hospedado na EGBA. 
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