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DECRETO DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 

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.

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 da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00374.11.15.919.2018, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia – Juízo da 171ª Zona Eleitoral a servidora 
SANDRA NEVES LIMA DE BARROS, cadastro 61968, 
ocupante do cargo de Coveiro, pelo período de 01 (um) 
ano, com ônus para o ente cedente, nos termos do 
convênio de cooperação técnica, retroativo a 18 de 
setembro de 2018. 

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE OUTUBRO   DE 2018

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,

Considerando a necessidade de regularização da 
situação do quadro de recursos humanos da 
administração municipal direta, de acordo com o regime 
único estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público nº 
001/2013 resolve:

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº, 
resolve:0502078-45.2018.8.05.0039, 0502752-
232018.8.05.0039, 0505971-78.2017.8.05.0039, 
0 5 0 5 9 7 2 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e  0 5 0 4 9 0 5 -
97.2016.8.05.0039.

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os (as) candidatos(as) 
aprovados(as) em concurso público, abaixo relacionado, 
e que atenderam ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MONTE 
GORDO

Nº.             Nome    Insc.       Clas.

01 VALERIA PEREIRA DE LIMA DE 
     SOUZA                          80238899      2º

ENGENHEIRO AGRIMENSOR E CARTOGRÁFICO

Nº.             Nome    Insc.       Clas.

01 CLEMEM ARAUJO REIS DE 
     SANTANA                           82421471     2º 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Nº.             Nome    Insc.       Clas.

01 FLÁVIO GOMES SANTOS               80852922    3º 

DECRETOS



TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL  ÁREA DE 
ATUAÇÃO: PUBLICIDADE

Nº.             Nome    Insc.       Clas.
01DEBORA WILDBERGER COELHO  
     DA ROCHA                                          88503515      1º 

TECNICO EM ENFERMAGEM - PCD

Nº.             Nome    Insc.       Clas.
01  ALEX SANTOS                            80918034    3º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  18 DE OUTUBRO  DE 2018

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 274/2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto 
Municipal n.° 4715/2009, e de acordo com o Processo 
nº. 397.11.07.689.2018, 

                           RESOLVE:

Aplicar à Empresa TOLDOS SÃO PAULO LTDA EPP, 
em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 
10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 
combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, 
Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, e em 
consonância com o Parecer n.º 2939/2018 da 
Procuradoria Geral do Município, a seguinte 
penalidade:

I. Suspensão do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE OUTUBRO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA N.º 275/2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 
Municipal n.° 4715/2009, e de acordo com o 
Processo nº. 141.11.07.689.2018, 

                              RESOLVE:

Aplicar à Empresa COMERCIAL VIANA EIRELI - 
EPP, em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 
10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 
8.666/1993, combinado com a Lei Municipal N.º 
803/2007, Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 
4.862/10, e em consonância com o Parecer n.º 
2918/2018 da Procuradoria Geral do Município, a 
seguinte penalidade:

I. Suspensão do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração Municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO DE 
2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL                                                                
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PORTARIA N° 055/2018
DE  01 DE OUTUBRO DE 2018

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

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira dos Reis, 
Engenheira Civil, CREA/BA 22722, cadastro 830839, 
CPF 431.810.905-49 para fiscalizar a Execução das 
obras e serviços de engenharia  para a construção de 06 
creches pré-escola Tipo 01 – Padrão FNDE da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari, Bahia., conforme 
contrato 0320/2018.

             
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
ficam revogadas as demais disposições  em contrário.                

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de 
Outubro de 2018

Joselene Cardim Barbosa  Souza
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA Nº 21/2018 
DE 19 DE OUTUBRO DE 2018  

 

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

 

RESOLVE 

Art. 1º Designar os servidores, José Abenilson Trabuco 
Guimarães, matricula nº 830662, Ana Maria Vieira 
Giffoni, matrícula nº 830116, Jean Bonfim de Aquino 

(suplente), matricula nº 60619, sob a presidência do 
primeiro, para compor a comissão de Recebimento de 
equipamentos e materiais permanentes, prevista na lei 
de licitações nº 8666/1993, art. 15, 8§, da Secretaria de 
Habitação. 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2018, 
revogada as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2018.  

EDNALDO GOMES JÚNIOR BORGES 

SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

PORTARIA Nº. 153 / 2018
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 01103.22.09.461/2018, 
de 30 de maio de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado PARAÍSO COMERCIO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no 
CNPJ sob nº 34.060.764/0003-56, com sede na 
Rodovia BA-099, km 43, Guarajuba, Shopping 01- Piso, 
Sala 01 a 06, Guarajuba, para a construção de um 
empreendimento do tipo Posto de Combustível, para 
funcionar com a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, exceto GNV, 
com a capacidade de armazenamento de 90 m³, com 
área total 4.912, 18m², composto de 04 blocos, sendo: 
01 bloco destinado á serviços de manutenção, 01 bloco 
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destinado á administração e 01 destinado ao abrigo das 
ilhas de bombas de combustíveis e 01 bloco destinado 
à lavagem dos veículos. Área total construída de 
532,74 m²; área total ocupada de 532,74m², área 
permeável de 3.807,35m²; área pavimentada 
572,09m²; estacionamento com 46 vagas; na Rodovia 
BA-099 (Estrada do Coco), km 43, Guarajuba, 
Camaçari/Bahia, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes  I - 
apresentar antes do início da efetiva implantação do 
empreendimento: a) Caracterização Geológica do 
terreno onde se insere o empreendimento com análise 
de solo, a permeabilidade e o seu potencial de 
corrosão, o qual deverá contemplar análise crítica, 
conclusões e recomendações, devendo ser assinado 
por profissional habilitado; b) estudo contendo 
resultados dos testes de infiltração executados, 
conforme a NBR-7.229 da ABNT; c) projeto técnico, 
com plantas, do sistema de coleta e tratamento de 
efluentes líquidos incluindo a drenagem das águas 
pluviais não contaminadas e das águas contaminadas 
geradas na área do posto de combustível; II - adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a 
construção da obra, de forma a minimizar os impactos e 
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; c) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela empresa licenciada; d) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado 
no canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento; e) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, conforme legislação vigente, 
sistemas de tratamento de efluente doméstico e 
promover a limpeza dos mesmos somente com 
empresas certificadas, bem como destinar o efluente 
coletado somente para unidades de tratamento 
licenciada; f) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente 
de jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos 
f u n c i o n á r i o s  d a  o b r a ,  c o n f o r m e  N o r m a  
Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho; h) 
remover na conclusão do empreendimento  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; i) - manter protegidas todas 
as áreas de preservação permanente existente na área 
de abrangência do terreno, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, para inserção de elementos construtivos; III 
– apresentar, no prazo de sessenta dias: a) Projeto de 
Combate a Incêndio e Panico; b) o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil – PCMAT elaborado por 
profissional legalmente habilitado; c) projeto para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
aprovado pela EMBASA; d) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade, 

condicionantes:

armazenamento e utilização para fins de irrigação de 
jardins e limpeza de áreas comuns; IV – apresentar, no 
prazo de trinta dias, após a aquisição e instalação, nota 
fiscal de compra; V - implementar os equipamentos e 
sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; VI - manter e atualizar até a 
conclusão da obra: a) Programa de Gerenciamento de 
Resíduo Sólido da Construção Civil – PGRSCC; b) 
Programa de Educação Ambiental – PEA; VII - 
apresentar  outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA do Estado 
da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; VIII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida por esta 
SEDUR; IX - comunicar imediatamente à SEDUR, 
quanto da ocorrência de vazamentos ou acidentes, 
promovendo a remediação das áreas contaminadas; X 
- requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para o funcionamento da atividade, conforme 
estabelece a legislação ambiental vigente; XI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
09 DE OUTUBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
24 de Outubro de 2018 - Ano XVI
Nº 1037 - Pagina. 04 de 09



PORTARIA Nº. 158/ 2018 
DE 19 DE OUTUBRO DE 2018 

“Transferência de Licença Ambiental da 
Portaria de nº. 196/2017, de 22 de novembro 
de  2017,  re fe ren te  ao  Processo 
Administrativo Nº 02686.22.09.461.2016, 
de 19 de setembro de 2016, na forma que 
indica”. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta no o Processo 
Administrativo n . 02180.22.09.871.2018, de 09 de 
outubro de 2018, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes, 

RESOLVE

Art. 1° - Transferência de Licença Ambiental com a 
Portaria de nº. 196/2017, de 22 de novembro de 2017, 
referente ao o Processo Administ rat ivo nº 
02686.22.09.461.2016. 

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à PORTAL 
DE ITAPUÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.067.694/0009-20, localizado na 
Estrada do Coco, BA099, Loteamento Paradiso Laguna, 
Arembepe, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 585.762 E; 8585.298 S, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
com capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos de 60,00 m³, posto de lavagem de veículos e loja 
de conveniência, numa área total de 3.085,89 m², 
inserido na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada 
– ZOCON 2 da Macrozona Urbana de Vila de Abrantes 
AB-ZU.6,[...]” 

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] ao POSTO SIMPATIA LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº30.509.702/0001-66, com 
endereço na Estrada do Coco, BA099, Loteamento 
Paradiso Laguna, Arembepe, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 585.762 E; 
8585.298 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 90,00 
m³, posto de lavagem de veículos e loja de conveniência, 
numa área total de 3.085,89m², inserido na poligonal da 

 

Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 2 da 
Macrozona Urbana de Vila de Abrantes AB-ZU.6, […].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA N.º 159 / 2018
22 DE OUTUBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02032.22.09.461.2018, de 20 de 
setembro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 04 (quatro) anos, ao 
interessado EMPRESA DE TERMOPLASTICOS DO 
NORDESTE ETENO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
08.516.950/0002-66, com sede na Rua D, Poloplast, 
Galpão 01, Jardim Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 575.990 E / 8.596.521 S, inserido 
na poligonal da Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços - ZTCS, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de fabricação de resinas 
termoplásticas por mistura a frio, matérias-primas: 
polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa 
densidade (PEBD) e polietileno de baixa densidade 
linear (PELBD) e polipropileno (PP), com uma 
capacidade produtiva de 8.884 toneladas por ano, numa 
área total de 1.800,00 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
no prazo de noventa (90) dias: a) comprovante de 
pagamento da taxa de licenciamento ambiental, médio 
porte e médio potencial poluidor, Classe 3 (8.884 
ton/ano), conforme Resolução CEPRAM n° Resolução 
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CEPRAM n° 4.327/2013 alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420/2015 e Resolução CEPRAM n° 
4.579/2018; b) Parecer Técnico da Defesa Civil ou 
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro do Estado da 
Bahia, referente ao projeto de segurança e combate a 
incêndio; c) comprovante de registro no Cadastro 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CEAPD/BA; d) 
comprovante do pagamento trimestral da TCFA/IBAMA; 
II - operar a unidade industrial de acordo com o exigido 
nas normas legais, devendo a empresa atuar sempre de 
forma a minimizar os impactos e visando: a) otimização 
da logística de matérias-primas mediante emprego de 
embalagens retornáveis, tendo como resultado uma 
diminuição na perda de matéria-prima e da geração de 
resíduos sólidos; b) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
atuando sempre de forma preventiva em relação aos 
riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado 
em tecnologias mais limpas; c) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; III - 
promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, 
produção, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; IV - manter atualizados os 
planos e programas propostos para o empreendimento: o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Projeto de Educação Ambiental (PEA), o Plano de 
Gerenciamento de Risco (PGR) e o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); V - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento de 
segurança, quanto a aplicação dos programas e planos 
da empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VI - apresentar à SEDUR quando da 
renovação desta licença: a) Programa de Educação 
Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; b) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os 
requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; VII - cumprir os requisitos estabelecidos nas 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas 
de funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 
da NR - 23; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; 
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos, 
da NR - 11;  VIII - manter nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local de 
trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos 
com sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários; IX - 

acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área adequada, dotada de 
cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo 
os critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; X - 
direcionar adequadamente os efluentes domésticos para 
fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT 
n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; XI - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de esgotamento 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais 
se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII 
- não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos 
hídricos, conforme estabelece a legislação ambiental 
vigente, e adotar medidas de proteção necessária com 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XIII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIV - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; XV - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XVI - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2018.
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GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
172/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA 800 D 
ENGENHARIA LTDA – EPP. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula terceira do contrato nº. 172/2017; DO 
ACRÉSCIMO: Fica através do presente termo aditivo, 
acrescido o valor de R$ 146.108,37 (cento e quarenta 
e seis mil, cento e oito reais e trinta e sete 
centavos),correspondente a 2,85% (dois virgula 
oitenta cinco por cento) do valor original do contrato, 
deste modo, o valor global do mesmo passará a ser de 
R$ 5.629.639,85 ( cinco milhões seiscentos e vinte e 
nove mil seiscentos e trinta e nove mil oitenta e cinco 
centavos); DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário, as quais não forma 
modificadas por este instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 10/10/2018; ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
048/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA LN 
CONSTRUTORA  LTDA. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula quinta do contrato nº. 048/2016; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo 
que, a partir de 24 de agosto de 2018, passará a viger 
até 24 de fevereiro de 2019; DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente de renovação contratual 
expedida pela Secretaria de Infraestrutura, há saldo 
contratual de R$ 5.978,320,39  (cinco milhões, 
novecentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte reais 
e trinta e nove centavos) não sendo devido qualquer 
reajuste de preço no período descrito na cláusula 
segunda ; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário, as quais não forma 
modificadas por este instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 24/08/2018; ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
0102/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA TELE 
DIAGNÓSTICO DO BRASIL  LTDA ME. DO 

OBJETO: Alterar a cláusula sexta (dos prazos) do 
contrato nº. 0102/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por 12 (dozes) meses, de modo que, a partir de 18 de 
outubro de 2018, passará a viger até 18 de outubro de 
2019; DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor de R$ 
2.186.400,00   (dois milhões, cento e oitenta e seis mil 
e quatrocentos reais)  sendo indevido qualquer 
reajuste não especificados no presente aditivo; Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo co 
contrato original; Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta das ações 2008 e 
4019. Natureza de despesa 33903900 e fontes 
6102000 e 0114000; DA RATIFICAÇÃO :  
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário, as 
quais não forma modificadas por este instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 15/10/2018; ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº. 
0035/2005. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES. DO OBJETO: Prorrogar por 12 
(doze) meses o prazo de vigência, sem reajustar o 
preço e, consequentemente, alterar a cláusula 
segunda (do prazo) do instrumento do contrato de 
locação supracitado; DO PRAZO: A data prevista para 
encerramento do contrato original n. 035/2005, que é 
de 05 de novembro de 2018, passará a ser de 05 de 
novembro de 2019; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global de R$ 7.205,88 (sete mil, 
duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), 
sendo o valor mensal de R$ 600,49 (seiscentos reais 
e quarenta e nove centavos) Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo co contrato original; As 
despesas orçamentárias correrão por conta da ação 
4018, elemento despesa:  33903903 e fonte 114000; 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
contrato originário, as quais não forma modificadas 
por este instrumento; DA ASSINATURA: Camaçari-
BA, 20/09/2018; ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 0081/2018. 
CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D A :  E M P R E S A  V A R G A S  
PATRIMONIAL LTDA – ME. DO OBJETO: Rescindir 
unilateralmente do contrato nº 0081/2018, firmado 
com a Empresa Vargas Patrimonial Ltda –ME, já 
devidamente qualificada no referido contrato. DO 
DISTRATO: O locatário dá por rescindido 
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unilateralmente o contrato acima referido, a partir de 
01 de novembro de 2018, em razão do interesse 
público não justificar a continuidade do referido pacto, 
em atenção ao princípio da economicidade, o que se 
faz com amparo na cláusula décima segunda do 
contrato em questão. Da ASSINATURA: CAMAÇARI-
BA, 09/10/2018. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: ELEMENTO  DE DESPESA

N.º ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 0024/2018 – 
PREGÃO 069/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FORNECEDOR: SPORTS CENTER BRASIL COM. E 
SERV. EIRELI

Camaçari, 27 de setembro de 2018

SEBASTIÃO FIGUEIREDO ABREU
SECRETÁRIO DE ESPORTE E JUVENTUDE

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
0083/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00657.11.07.611.2017.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo, SR. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com o disposto no § 8º, do art. 65, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores, considerando que no 
Contrato nº 0083/2018 da Empresa PRONTO 
EXPRESS LTDA. na Cláusula Sexta - Do Local da 
Execução dos Serviços detalhado nos autos do 
Processo Administrativo nº. 01263.21.01.719.2018 
resolve: 

Considerando que na Cláusula Sexta - Do Local da 
Execução dos Serviços - Para a prestação dos serviços 

de logística de materiais a CONTRATADA deverá 
disponibilizar, às suas expensas, um Centro de 
Distribuição, denominado "CD", dentro do Município de 
Camaçari, conforme características especificadas no 
Termo de Referência - Anexo I, sendo necessária a 
abertura de filial para atendimento ao quanto solicitado 
no contrato.

 
Expedir a presente apostila com o objetivo de alteração 
do referido texto, da forma seguinte:

Fica alterada a numeração referente ao CNPJ da 
Contratada, modificando texto apresentado: ONDE SE 
LÊ CNPJ de n° 03.867.580/0001-07 LEIA-SE 
03.867.580/0016-93; com endereço Modulo nº 01, 
Galpão 01, situado na Via Parafuso (Antiga BA 535) S/N 
- Quadra 2 Lote 6 - Povoado de Parafuso Camaçari - 
Bahia - CEP: 42.849-000.

Cumpre ressaltar ainda que tal alteração não trará 
qualquer modificação no objeto do 0083/2018, 
permanecendo com isso, inalteradas todas as demais 
cláusulas e condições inicialmente pactuadas.

Camaçari, 10 de outubro de 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 04/2018 DO 
CONTRATO N°0129/2015 - EXECUÇÃO DE 
MELHORAMENTO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA 
DO SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO DE ABRANTES, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA LUSTOSA LTDA, CNPJ 01.785355/0001-
80.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0129/2015, conforme 
Processo Administrativo n° 01371/2018, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem como objetivo a 
modificação unilateral do contrato registrado e publicado 
através do Diário Oficial da Bahia n°21694 de 13 de maio 

Contrato 
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de 2015, por parte da Administração, visando acrescer 
ao contrato principal o saldo remanescente do 
subcontrato nº 001/2016, reajustado em 8,865% (oito 
vírgula oitocentos e sessenta e cinco por cento), 
demonstrado em planilha anexa.

Camaçari, 08 de outubro de 2018

___________________________________________
_

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0273/2018. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  M E S O F E R A 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.  DO OBJETO:  
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato n° 0273/2018 ; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
30 (trinta) dias, de modo que, a partir de 19 de setembro 
de 2018, passará a viger até 19 de outubro de 2018; DO 
PREÇO: Em virtude da mera prorrogação contida neste 
instrumento, ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, não sendo criadas novas despesas com a 
presente prorrogação.  DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço unitário, 
não sendo criada nenhuma despesa com o presente 
aditivo, que se limita a estabelecer a prorrogação do 
prazo para entrega dos itens já contratados, não sendo 
devido o pagamento de nenhum valor além do que foi 
estabelecido no instrumento contratual original.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 20/09/2018.  ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
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