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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

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:
CONCEDER ao servidor (a) ROSE MARY BORBA
COSTA, cadastro n°. 63626, 30% (trinta por cento) sobre
seu vencimento básico, referente à Gratificação por
Gerenciamento e Assessoramento, para responder
como Apoiador Distrital do Distrito Sanitário de Vilas de
Abrantes, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU,
a partir de 03 de outubro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 17 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, resolve:
REMANEJAR o cargo comissionado de sua respectiva
secretaria, para a secretaria designada, conforme
relacionado abaixo:

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica
do Município, Lei Municipal nº 407/1998, cosoante aos
dispostos nos artigos 70. 71 e 77 e Lei Municipal nº.
1522/2017, que vigora a Gratificação por Gerenciamento
e Assessoramento, resolve:
CONCEDER a servidora ANA MERCIA DOS SANTOS
NASCIMENTO, cadastro n°. 61323, Gratificação por
Gerenciamento e Assessoramento, equivalente a 30%
(trinta por cento) sobre seu vencimento básico,
encarregada pelo assessoramento a Gerencia de
Cadastro e Registro junto a Justiça do Trabalho, da
estrutura da Secretaria da Administração – SECAD, a
partir de 01 de novembro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

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:
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CONCEDER ao servidor ADEILTON ALVES DE SOUSA,
cadastro n°. 62923, Gratificação por Gerenciamento e
Assessoramento, equivalente a 30% (trinta por cento) sobre
seu vencimento básico, encarregado pelo assessoramento a
Coordenação de Pagamento de Pessoal da estrutura da
Secretaria da Administração – SECAD, a partir de 01 de
novembro de 2018.

CONCEDER ao servidor (a) MARINEIDE ALVES DA
SILVA, cadastro n°. 63027, 15% (quinze por cento) sobre
seu vencimento básico, referente à Gratificação por
Gerenciamento e Assessoramento, para responder pelo
Gerenciamento dos Processos de Recrutamento e
Seleção da Secretaria do Desenvolvimento Social e
Cidadania - SEDES, na estrutura da Secretaria da
Administração - SECAD, a partir de 01 de novembro de
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018
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:
CONCEDER ao servidor (a) VILSINARA MORENO DE
SOUZA SOARES, cadastro n°. 61263, 30% (trinta por
cento) sobre seu vencimento básico, referente à
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, para
responder pelo Gerenciamento dos Processos de
Recrutamento e Seleção da Secretaria da Educação SEDUC, na estrutura da Secretaria da Administração SECAD, a partir de 01 de novembro de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
considerando as informações constantes no processo
1494/2018
RESOLVE
Retificar o decreto de 09 de novembro de 2018, publicado no
DOM 1048, para que onde se lê "tornar sem efeito os atos de
convocação, nomeação e posse do servidor ALBERSON SILVA
COSTA, cadastro 63200, do cargo de Auditor Interno, em 09 de
novembro de 2018", leia-se "retornar a classificação do
servidor ALBERSON SILVA COSTA, cadastro 63200, Auditor
Interno, à 22ª posição, devendo fazer constar tal informação em
seus assentos pessoais".
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do
Município, Lei Municipal nº 407/1998, cosoante aos dispostos
nos artigos 70. 71 e 77 e Lei Municipal nº. 1522/2017, que
vigora a Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento,
resolve:

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

SECAD

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 4509/2018
13 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00526.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) MONICA LIMA DOS
SANTOS cadastro nº. 63836, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 14 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4540/2018
13 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERE o preenchimento dos requisitos legais para
a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00448.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) PAULO SERGIO ALVES DE
OLIVEIRA cadastro nº 9146, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL II, para
PROFESSOR NIVEL III, com data retroativa à 07 de
Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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PORTARIA Nº 4541/2018
13 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00466.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) LORIANA MARIA MOURA
FERREIRA cadastro nº 61462, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL II, para
PROFESSOR NIVEL III, com data retroativa à 08 de
Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4554/2018
13 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00469.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) RONDINELLE DE
OLIVEIRA BATISTA cadastro nº 63907, lotado (a) na
Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL III, com data
retroativa à 08 de Março de 2018.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:05:01 -03'00'
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GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4506/2018
13 SETEMBRO DE 2018

comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00671.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) KATIA MONTEIRO COSTA
cadastro nº 7824, lotado (a) na Secretaria da Educação
- SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para PROFESSOR
NIVEL II, com data retroativa à 27 de Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00412.11.02.904.2018.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,

RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ROSANA OLIVEIRA
FREITAS cadastro nº. 63908, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 06 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4515/2018
13 SETEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 4518/2018
13 SETEMBRO DE 2018

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00577.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) JAD NATASHA VIEIRA DE
OLIVEIRA cadastro nº 63964, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 20 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PORTARIA Nº 4525/2018
13 SETEMBRO DE 2018
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atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00460.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ILMA DE QUADROS
CONCEICAO cadastro nº 63781, lotado (a) na
Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data
retroativa à 08 de Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4542/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00551.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) JOSILEIDE DE FRANÇA
DOS SANTOS DE JESUS cadastro nº 61129, lotado (a)
na Secretaria da Educação-SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data
retroativa à 16 de Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4526/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00499.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ANA MARIA ARGOLO DA
SILVA cadastro nº 60320, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 13 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4549/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00715.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) BEATRIZ RAQUEL DE
ABREU OLIVEIRA cadastro nº 63834, lotado (a) na
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:05:42 -03'00'
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Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data
retroativa à 28 de Março de 2018.
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comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00424.11.02.904.2018.
RESOLVE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4530/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00681.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) IVONETE DOS SANTOS
CALDAS cadastro nº 60672, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 27 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 4533/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Promover o (a) servidor (a) ELISNANDA TEIXEIRA
GUIMARÃES cadastro nº 63868, lotado (a) na
Secretaria da Educação-SEDUC, de PROFESSOR
NÍVEL I, para PROFESSOR NÍVEL II, com data
retroativa à 06 de Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4527/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00507.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ANA CRISTINA BRANDÃO
DE SOUZA cadastro nº 61422, lotado (a) na Secretaria
da Educação-SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 14 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4529/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00518.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) GISELE PEREIRA DOS
SANTOS cadastro nº 63787, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 14 de
Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 5129/2018
01 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21
e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008,
que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos
servidores do magistério público do Município de
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00555.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ANDRÉA BISPO DOS
SANTOS cadastro nº 63842, lotado (a) na Secretaria da
Educação-SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 16 de
Março de 2018.
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NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 5130/2018
01 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21
e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008,
que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos
servidores do magistério público do Município de
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00353.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ROSEMAR DOS SANTOS
ALMEIDA cadastro nº 63862, lotado (a) na Secretaria da
Educação-SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL III, com data retroativa à 01 de
Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE
NOVEMBRO DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº5131/2018
01 DE NOVEMBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21
e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008,
que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos
servidores do magistério público do Município de
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional e,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE
NOVEMBRO DE 2018.

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00711.11.02.904.2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

RESOLVE

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Promover o (a) servidor (a) JUCICLEIDE MIRANDA DA
FONSECA ASSIS cadastro nº 61540, lotado (a) na
Secretaria da Educação-SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data
retroativa à 28 de Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE
NOVEMBRO DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4528/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00481.11.02.904.2018.

Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores
do magistério público do Município de Camaçari e
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a
promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
00672.11.02.904.2018.
RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) IVANA DE JESUS PIRES
cadastro nº 62275, lotado (a) na Secretaria da
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 27 de
Março de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

SEDUR
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RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ALANY LOPES ARAUJO
DE QUEIROZ cadastro nº 60872, lotado (a) na
Secretaria da Educação-SEDUC, de PROFESSOR
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data
retroativa à 12 de Março de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO
DE 2018.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 4531/2018
17 SETEMBRO DE 2018
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PORTARIA N.º 162 / 2018
07 DE NOVEMBRO 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
03060.22.09.461.2016, de 26 de outubro de 2016,
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 no CNPJ sob
nº34.060.764/0001-94, Rodovia Ba 099, estrada do
coco, s/n, km 043, Monte Gordo, Camaçari/BA, nas
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:07:23 -03'00'
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coordenadas UTM 600.432 E / 8.602.034 S, inserido na
poligonal da Zona de Transformação, Comércio e
Serviços – ZTCS, Macrozona - Zocon 4, MG-ZU.2,
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 comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores, com
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos
de 75 m³, numa área total do projeto de 4.320,00 m²,
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias Certidão
negativa de débitos imobiliários (IPTU) emitida pela
SEFAZ/Camaçari; II - apresentar quando na
renovação desta licença: a) Programas de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA), conforme Norma
Regulamentadora NR 9, visando levantar os riscos
(físicos, químicos e biológicos) existentes no ambiente
de trabalho e definir medidas de prevenção; 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; c) 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;
d) comprovante de registro no Cadastro Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais (CEAPD) do INEMA/BA e
comprovantes de pagamento da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA) do IBAMA/MMA; e)
outorga de direito de usos de recursos hídricos
emitida pelo INEMA para o caso específico de
autorização para captação de água do poço
artesiano; III - apresentar anualmente à CLA/SEDUR,
Relatório de Monitoramento acompanhado das
conclusões e recomendações dos parâmetros
analisados: a) os resultados das análises químicas do
solo e da água subterrânea, com análises de BTEX
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV
(Compostos Orgânicos Voláteis) e, quando couber,
análises de PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos); b) os resultados das análises químicas dos
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os
parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e sólidos em
suspensão; IV - operar a unidade conforme o disposto
nas Normas Técnicas da ABNT para postos de
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre
outros: a) - garantir a qualidade do combustível
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização;
b) na falta de estanqueidade das bombas de
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara de
contenção impermeável que impede o contato direto do
produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído emitidos
pelo empreendimento deverão atender à NBR
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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conforme Resolução CONAMA no 01/1990; d) fica
proibida a emissão de substâncias odoríferas na
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança;
V - atender o disposto na Resolução CONAMA nº 362 de
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012,
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua
inutilização, através de perfuramento e amassamento; b)
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado
em tambores ou bombonas, armazenados em área
coberta com piso impermeabilizado, provido de
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter
em condições adequadas de funcionamento: a) os
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra
vazamentos, derramamentos, transbordamentos,
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente
atualizado; VII - manter e sempre atualizar: a) os
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade
dos tanques e linhas, e o plano de contingência para
situações de perigo e emergência; b) os programas
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo
de exposição e utilização de equipamentos de proteção
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos – FISPQ, dos produtos químicos
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local
visível e de fácil acesso; VIII - direcionar
adequadamente: a) os efluentes sanitários do
estabelecimento, devendo ser segregados dos
demais efluentes e lançados em rede pública
coletora ou receber tratamento no próprio local, de
acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 7229:1993
versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; b) 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; IX armazenar os resíduos sólidos em recipientes
adequados e em área coberta, encaminhando os
resíduos domésticos para reciclagem através de
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de
limpeza pública municipal, e enviando para tratamento
e/ou disposição em instalações devidamente
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; X - atender
rigorosamente as condicionantes estabelecidos
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos
estabelecidos, o relatório de cumprimento das
condicionantes, junto aos documentos
comprobatórios; XI - 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; XII - em
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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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; XIII - 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; XIV - 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.

(nove) novas áreas, na forma que indica.”
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos Municipais n° 4.365, de 22 de
fevereiro de 2007, 6.720/2017, de 27 de junho de 2017 e
ainda no Decreto Municipal do dia 27 de julho de 2018, e
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
nº 005299 / 2014, assim como as demais disposições de
Direito pertinentes,
RESOLVE:

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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 das
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.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO
DE 2018.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 164/2018
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018
“Dispõe sobre a aprovação do
Remembramento de 03 (três) áreas
denominadas: Lote de terreno próprio de nº
01 - A do imóvel denominado Granja
Riacho Amarelo, com área de
25.589,34m²; em Lote de terreno próprio de
nº 01 - B também do imóvel denominado
Granja Riacho Amarelo, com área de
22.401,50m² e área desmembrada de uma
área de terras próprias denominada Granja
Riacho Amarelo, com 5.624,25m², área
desmembrada da antiga Fazenda Grama,
Distrito Abrantes, Camaçari-BA,
totalizando uma área com 53.615,09m², e
seu posterior Desmembramento em 09
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 03 (três) áreas
denominadas: Lote de terreno próprio de nº 01 - A do
imóvel denominado Granja Riacho Amarelo, com área
de 25.589,34m²; em Lote de terreno próprio de nº 01 - B
também do imóvel denominado Granja Riacho
Amarelo, com área de 22.401,50m² e área
desmembrada de uma área de terras próprias
denominada Granja Riacho Amarelo, com 5.624,25m²,
área desmembrada da antiga Fazenda Grama,
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, totalizando uma
área com 53.615,00m², e seu posterior
desmembramento em 09 (nove) novas áreas.
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de WELINGTON BORGES NEIVA, SOMA –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA –
EPP, MLP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA – EPP, JOSÉ CÂNDIDO COSTA GARCIA
LANDEIRO e INÊS ANDRADE GARCIA LANDEIRO e
encontram-se devidamente registradas no Cartório do 1º
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – BA, sob
matrículas de nº 23.222 (lote 01-A), nº 23.221 (lote 01B), e nº 7.433 (lote de área de terra), respectivamente,
inscrições municipais 110.474, 108.254 e 064.530.
Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:
MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 01-A
Imóvel: Lote 01-A de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Município: Camaçari
U.F: BA
C.I.M.: 110.474
Matrícula: 23.222
Área (m²): 25.589,34
Perímetro (m): 994,85
LOTE 01-A
Limites e Confrontantes: Partindo do vértice 01 de
coordenadas UTM, N= 8.579720,135 e E= 578556,836,
medindo a distância de 59,93m e com azimute de
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52°55'17”, entre o vértice 01 e 02, frente com a Rua de
acesso a Vila de Abrantes; medindo a distância de
60,08m e com azimute de 32°08'55” entre o vértice 02 e
03, frente com a Rua de acesso a Vila Abrantes; medindo
a distância de 54.06m e com azimute de 140°31'06” entre
o vértice 03 e 04; medindo a distância de 92.93m e com
azimute de 54°23'23” entre o vértice 04 e 05; medindo a
distância de 151,94m e com azimute de 139°59'57” entre
o vértice 05 e 06; medindo a distância de 69,81m e com
azimute de 50°32'14” entre o vértice 06 e 07; medindo a
distância de 43,77m e com azimute de 134°14'37” entre o
vértice 07 e 08; medindo a distância de 11,14m e com
azimute de 45°12'21” entre o vértice 08 e 09; medindo a
distância de 12,38m e com azimute de 59°09'37” entre o
vértice 09 e 10; medindo a distância de 12.94m e com
azimute de 67°00'05” entre o vértice 10 e 11; medindo a
distância de 59,00m e com azimute de 165°56'31” entre o
vértice 11 e 12; medindo a distância de 110,81m e com
azimute de 275°14'24” entre o vértice 12 e 13; medindo a
distância de 41,17m e com azimute de 271°23'51” entre o
vértice 13 e14; medindo a distância de 110,17m e com
azimute de 271°22'08” entre o vértice 14 e 15; medindo a
distância de 131,97m e com azimute de fechamento de
288°16'28” entre o vértice 15 e 01, perfazendo um
perímetro de 994,85 m e uma área de 25.589,34 m².
MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 01-B
Imóvel: Lote 01-B de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Município: Camaçari
U.F: BA
C.I.M.: 108.254
Matrícula: 23.221
Área (m²): 22.401,50
Perímetro (m): 721,03
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azimute de 323°18'53” entre o vértice 11 e 12; medindo a
distância de 114,03m e com azimute plano de
fechamento de 319°54'09” entre o vértice 12 e 01,
perfazendo um perímetro de 721,03m e uma área de
22.401,50m².
MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE de Área de Terra
Imóvel: Lote de Área de Terras próprias denominada
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Município: Camaçari
U.F: BA
C.I.M.: 064.530
Matrícula: 7.433
Área (m²): 5.624,25
Perímetro (m): 375,19
LOTE de Área de Terras Próprias
Limites e Confrontantes: Partindo do vértice 01 de
coordenadas UTM, N= 8.579726,636 e E= 578929,657,
medindo a distância de 30,14m e com azimute de
71°58'57”, entre o vértice 01 e 02; medindo a distância de
45,42m e com azimute de 148°32'57” entre o vértice 02 e
03; medindo a distância de 13.61m e com azimute de
138°45'02” entre o vértice 03 e 04; medindo a distância
de 83.88m e com azimute de 126°25'29” entre o vértice
04 e 05; medindo a distância de 21,44m e com azimute de
174°56'19” entre o vértice 05 e 06; medindo a distância
de 4,28m e com azimute de 229°21'41” entre o vértice 06
e 07; medindo a distância de 3,93m e com azimute de
250°43'31” entre o vértice 07 e 08; medindo a distância
de 113,49m e com azimute de 316°47'31” entre o vértice
08 e 09; medindo a distância de 59,00m e com azimute
plano de fechamento de 345°56'31” entre o vértice 09 e
01, perfazendo um perímetro de 375,19m e uma área de
5.624,25 m².

LOTE 01-B
Limites e Confrontantes: Partindo do vértice 01 de
coordenadas UTM, N= 8.579810,5241 e E=
578716,9608, medindo a distância de 59,93m e com
azimute de 52°55'17”, entre o vértice 01 e 02; medindo a
distância de 56,58m e com azimute de 319°36'07” entre o
vértice 02 e 03; medindo a distância de 28.36m e com
azimute de 51°43'52” entre o vértice 03 e 04; medindo a
distância de 23.55m e com azimute de 53°48'43” entre o
vértice 04 e 05; medindo a distância de 249,96m e com
azimute de 140°46'54” entre o vértice 05 e 06; medindo a
distância de 12,94m e com azimute de 247°00'05” entre o
vértice 06 e 07; medindo a distância de12,38m e com
azimute de 239°09'37” entre o vértice 07 e 08; medindo a
distância de 11,30m e com azimute de 223°21'50” entre o
vértice 08 e 09; medindo a distância de 44,13m e com
azimute de 314°26'06” entre o vértice 09 e 10; medindo a
distância de 69.81m e com azimute de 230°18'11” entre
o vértice 10 e 11; medindo a distância de 38,01m e com
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 3° - As áreas ora remembradas passam a constituir
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:
MEMORIAL DESCRITIVO - GLEBA TOTAL
Imóvel:
Área de Terreno próprio, denominada
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Município: Camaçari
U.F.: BA
Área (m²): 53.615,09
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:09:56 -03'00'
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LOTE de Área de GLEBA TOTAL
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos
da
frente, lado direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada composta por duas testadas e um
limite para três trechos distintos, sendo as duas testadas
– o primeiro e o terceiro trechos – para a Rua Princesa
Isabel e o segundo trecho contornando os muros de um
terreno no qual está implantado um Condomínio
Residencial de Casas, medindo o total geral nestes três
trechos, 412.64 metros, possuindo:
1.1.1 – O trecho inicial representado pela primeira
testada voltada para a Rua Princesa Isabel, com o total
de 94.74 metros, a partir do vértice do ponto de encontro
do terreno, na confluência da Rua Princesa Isabel com a
Rua Lateral (sem nome, existente no local), em direção
ao muro divisório com o Condomínio Residencial de
Casas (existente no local) e compreendendo seis
segmentos em linha quebrada de 12.85 m, 12.88 m, 6.94
m, 23.28 m, 14.75 m e 22.04 m;
1.1.2 – Continuando, no segundo trecho da frente ou
testada, segue o terreno dos Condomínios Residenciais
1 e 2 com uma deflexão à esquerda de 71°37',
contornando os muros – lateral esquerdo, fundo e lateral
direito – do Condomínio Residencial de Casas (existente
no local), medindo o total de 263.72 metros e perfazendo
inicialmente com o muro lateral esquerdo do vizinho, uma
extensão de 54.06 m em três segmentos com linha
quebrada de 3.81 m, 20.36 m e 29.89 m;
em seguida, com uma deflexão à esquerda de 266°11',
limita-se com o muro do fundo, em uma extensão de
152.93 m em sete segmentos com linha quebrada de
18.43 m, 16.94 m, 19.04 m, 15.12 m, 12.39 m, 11.08 m e
59.93 m, até atingir o próximo vértice do terreno do
Condomínio Residencial de Casas; e, como
complemento deste segundo trecho, mediante uma
deflexão à esquerda de 273°00', limita-se com o muro
lateral direito do Condomínio Residencial de Casas, em
uma extensão de 56.73 m em dois segmentos com linha
quebrada de 48.79 m e 7.94 m, até encontrar o outro
vértice da poligonal que faz limite novamente de frente ou
testada para a Rua Princesa Isabel;
1.1.3 – Por fim, o terceiro e último trecho da frente, a partir
deste último vértice, com uma deflexão à direita de
91°22', segue-se o terceiro trecho, materializado pela
segunda e última testada para a Rua Princesa Isabel, no
total de 54.35 metros, possuindo seis segmentos em
linha quebrada de 28.21 m, 6.63 m, 2.00 m, 4.19 m, 2.38
m e 10.94 m, até atingir o limite do lado direito com
terreno de propriedade de terceiros;
1.2 – Lado direito para terrenos vizinhos de propriedade
de terceiros, medindo o total geral de 249.96 metros com
três segmentos em linha quebrada de 3.73 m, 205.71 m e
40.52 m, sendo 209.44 m para terrenos vizinhos e 40.52
m para a faixa verde da APP – Área de Preservação
Permanente (4.876,00 m²) do córrego sazonal existente
no local;
1.3 – Fundo mediante deflexão à esquerda com ângulo
de 249°00' para a faixa verde da APP – Área de
Preservação Permanente (4.876,00 m²) e, em seguida,
para terrenos vizinhos de terceiros, com deflexão à
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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direita em ângulo de 103°26', medindo o total geral de
202.66 metros com quinze segmentos em linha quebrada
de 30.14 m, 8.94 m, 3.22 m, 8.51 m, 24.74 m, 13.61 m,
3.50 m, 15.18 m, 24.73 m, 15.08 m, 8.60 m, 16.77 m,
21.44 m, 4.27 m e 3.93 m, sendo 39.08 metros
(compreendendo três segmentos em linha quebrada de
30.14 m, 8.94 m e 3.22 m) para a faixa verde da APP e
163.58 m (com doze segmentos em linha quebrada de
11.73 m, 24.74 m, 13.61 m, 3.50 m, 15.18 m, 24.73 m,
15.08 m, 8.60 m, 16.77 m, 21.44 m, 4.27 m e 3.93 m) para
terrenos vizinhos de terceiros;
1.4 – Pelo lado esquerdo, a partir deste vértice, com uma
deflexão à esquerda de 113°36' para a Rua Lateral (sem
nome, existente no local) perpendicular à Rua Princesa
Isabel, medindo o total de 507.76 metros com trinta e dois
segmentos em linha quebrada de 27.15 m, 19.59 m,
30.15 m, 5.25 m, 17.39 m, 10.63 m, 3.53 m, 23.97 m,
16.04 m, 22.64 m, 16.63 m, 14.65 m, 16.88 m, 15.22 m,
25.95 m, 19.16 m, 15.52 m, 19.43 m, 11.18 m, 9.17 m,
2.38 m, 18.74 m, 14.55 m, 12.45 m, 11.02 m, 10.01 m,
16.00 m, 9.73 m, 21.99 m, 19.50 m, 20.22 m e 11.04 m,
até atingir o marco inicial ou ponto de partida da testada
voltada para a Rua Princesa Isabel, fechando assim, toda
a poligonal acima descrita do terreno, objeto deste
memorial descritivo, com área total de 53.615,09 m².
Art. 4° - A área remembrada, na forma do art. 3° desta
Portaria, fica desmembrada em 09 (nove) novas áreas,
assim descritas e caracterizadas:
MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE A
Imóvel:
Lote A, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Área (m²): 21.321,40
LOTE A
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada composta por uma testada e um
limite com dois trechos distintos, sendo a testada para a
Rua Princesa Isabel e o segundo trecho contornando
dois lados (lado esquerdo e parte do fundo) do muro de
um terreno no qual está implantado um Condomínio
Residencial de Casas, medindo o total geral na testada e
nestes dois lados, 271.63 metros, possuindo:
1.1.1 – O trecho inicial representado pela primeira
testada voltada para a Rua Princesa Isabel, com o total
de 85.96 metros, a partir do vértice do ponto de encontro
do terreno, na confluência da Rua Princesa Isabel com a
Rua Lateral (sem nome, existente no local), em direção
ao vértice do muro divisório com o Condomínio
Residencial de Casas (existente no local) e
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:10:21 -03'00'
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compreendendo seis segmentos em linha quebrada de
2.78 m, 20.62 m, 7.59 m, 21.63 m, 22.39 m e 10.95 m;
1.1.2 – em seguida, com uma deflexão à direita de 67°42',
limita-se com o muro lateral esquerdo do Condomínio
Residencial de Casas, em uma extensão de 50.25 m em
sete segmentos com linha quebrada de 20.36 m e 29.89
m, até atingir o próximo vértice do muro do Condomínio
Residencial de Casas;
1.1.3 – Continuando, no segundo trecho da frente ou
testada, segue o muro do fundo do Condomínio
Residencial de Casas (existente no local) com uma
deflexão à esquerda de 266°11', medindo o total de
135.42 metros com sete segmentos em linha quebrada
de 18.43 m, 16.94 m, 19.04 m, 15.12 m, 12.39 m, 11.08 m
e 42.42 m, até alcançar o limite do lado direito, na divisa
com o muro do Lote B;
1.2 – Pelo lado direito, a partir deste vértice, com uma
deflexão à direita de 92°26', medindo o total geral de
metros, limita-se inicialmente com o muro lateral
esquerdo do mencionado Lote B, em uma extensão total
de 132.76 m com três segmentos em linha quebrada de
87.29 m, 18.75 m e 26.72 m, formando entre si, duas
deflexões com ângulos de 90°00' (à direita) e 270°00' (à
esquerda), até atingir o vértice com o limite do fundo do
terreno deste Lote A;
1.3 – Pelo fundo a partir deste vértice, com uma deflexão
à direita de 90°00', segue em linha reta em uma extensão
total de 85.72 m, sendo 49.95 m limitando-se com o
terreno do Lote B e 35.77 m com o lado direito do terreno
da AVE 1 – Área Verde Externa 1, até atingir o Passeio da
Rua Lateral;
1.4 – Pelo lado esquerdo a partir deste vértice do ponto
de encontro com o Passeio da Rua Lateral, com uma
deflexão à direita com ângulo de 138°41', medindo o total
de 185.72 metros, com dois segmentos em linha
quebrada de 64.84 m e 120.88 m, formando entre si uma
deflexão com ângulo de 163°25', até atingir o marco
inicial ou ponto de partida no vértice com a testada
principal voltada para a Rua Princesa Isabel, fechando
assim, toda a poligonal acima descrita do terreno
pertencente ao Lote A, objeto deste memorial descritivo,
com área total de 21.321,40 m².
MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE B
Imóvel:
Lote B, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: Welington Borges Neiva, SOMA –
Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MLP Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, José
Cândido Costa Garcia Landeiro e Inês Andrade Garcia
Landeiro.
Área (m²): 18.819,05
LOTE A
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Princesa Isabel, a
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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partir de um ponto recuado 7.94 m do vértice do muro
lateral direito do Condomínio Residencial de Casas já
implantado no local, medindo no total em linha reta 51.14
metros, em um único segmento, até atingir o limite da
lateral direita do Lote B com o terreno vizinho de
propriedade de terceiros;
1.2 – Pelo lado direito, a partir deste encontro com o
terreno vizinho de propriedade de terceiros, com uma
deflexão à direita de 90°00', medindo o total geral de
205.71 metros em um único segmento em linha reta, até
atingir o limite na lateral direita da faixa verde da APP –
Área de Preservação Permanente (4.876,00 m²) do
córrego sazonal existente no local, área esta a ser doada
pela empresa Soma Empreendimentos e Participações
Ltda e Outros à PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari;
1.3 – Pelo fundo a partir deste vértice do ponto de
encontro com o limite na lateral direita da faixa verde da
APP – Área de Preservação Permanente (4.876,00 m²)
do córrego sazonal existente no local, área esta a ser
doada à PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari, segue
margeando este limite da APP medida com um off-set
constante de 30.00 metros em relação à linha d'água da
margem direita do córrego sazonal existente no local,
com linha quebrada em quatorze segmentos medindo
7.29 m, 5.90 m, 6.48 m, 7.19 m, 7.55 m, 7.18 m, 6.11 m,
4.82 m, 3.70 m, 2.86 m, 2.35 m, 2.22 m, 2.36 m e 2.67 m,
perfazendo uma extensão total de 68.68 m até atingir o
vértice do ponto de encontro com a Área Verde Externa 2
– AVE 2 (490.55 m²), área esta a ser também doada pela
empresa Soma Empreendimentos e Participações Ltda e
Outros à PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari; a
partir deste vértice, com uma deflexão à direita de
108°53', segue em uma extensão total de 62.41 m com
três segmentos em linha quebrada de 27.70 m, 14.70 m e
20.01 m, os quais formam entre si, dois ângulos, o
primeiro com deflexão à direita de 90°00' e o segundo
com deflexão à esquerda de 270°00', até alcançar o
vértice do ponto de encontro do muro divisório do Lote B
com o Passeio da Rua Lateral (sem nome, existente no
local);
1.4 – Pelo lado esquerdo a partir deste vértice do ponto
de encontro do muro divisório do Lote B com o Passeio da
Rua Lateral, com uma deflexão à direita de 138°41',
mede 53.70 metros e acompanha o muro deste
Condomínio no seu limite com o Passeio da Rua Lateral
até atingir o vértice da AVE 1 – Área Verde Externa 1
(562.35 m²); com a qual mediante uma deflexão à direita
de 131°19', mantém com esta um limite de 31.44 metros,
em linha reta, seguindo até alcançar perpendicularmente
o muro do Lote A; daí, com uma deflexão de 90°00', vira à
direita, percorrendo 49.95 metros até alcançar o próximo
vértice do muro divisório com o Lote A; a partir deste
ponto, com uma deflexão de 270°00', vira à esquerda e
segue medindo 26.72 metros em linha reta, com o limite
do terreno pertencente ao Lote A; a partir deste vértice,
com uma deflexão de 90°00', vira à direita e prossegue
18.75 metros em linha reta até encontrar um novo vértice
com o muro divisório do Lote A; vira, então, com uma
deflexão de 270°00' à esquerda e prossegue 87.29
metros em linha reta, limitando-se à esquerda com o
terreno do Lote A, até encontrar o muro do fundo do
imóvel vizinho, o Condomínio Residencial de Casas; a
partir deste ponto, com uma deflexão de 87°34', vira à
direita e prossegue 17.36 metros até atingir outro vértice
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.14 15:10:42 -03'00'
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do muro deste Condomínio vizinho;
prosseguindo, vira à esquerda em uma deflexão de
273°00', seguindo 48.79 metros em direção à Rua
Princesa Isabel, até atingir o marco inicial ou ponto de
partida no vértice com a testada voltada para esta Rua,
fechando assim, toda a poligonal acima descrita do
terreno pertencente ao Lote B, objeto deste memorial
descritivo, com área total de 18.819,05 m².
MEMORIAL DESCRITIVO – AE 1- ÁREA EXTERNA 1
Imóvel: Lote AE 1, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 2.214,65
LOTE de Área - AE 1 - ÁREA EXTERNA 1
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado
direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Princesa Isabel, a
partir do vértice da confluência da Rua Princesa Isabel
com a Rua Lateral (sem nome, existente no local), segue
em direção ao vértice do muro lateral esquerdo de um
Condomínio Residencial de Casas, até atingi-lo,
medindo no total 92.74 metros e possuindo seis
segmentos em linha quebrada de 12.85 m, 12.88 m, 6.94
m, 23.28 m, 14.75 m e 22.04 m;
1.2 – Pelo lado direito:
1.2.1 – A partir deste vértice do Condomínio Residencial
de Casas, com uma deflexão à direita de 71°37', segue
este muro vizinho em uma extensão de apenas 3.81
metros, após o que, deflexiona 112°17' novamente à
direita e acompanha a testada do terreno do Lote A em
uma extensão total de 85.96 metros, em linha quebrada
com segmentos de 10.95 m, 22.39 m, 21.63 m, 7.59 m,
20.62 m e 2.78 m, até atingir o vértice inicial do muro
frontal do Lote A;
1.2.2 – A partir deste ponto, até o último vértice, ao final,
no limite ao fundo com a faixa verde da APP – Área de
Preservação Permanente, mede 386.96 metros,
compreendendo ao todo oito segmentos, conforme
descrição a seguir:
1.2.2.1 – Com uma deflexão à esquerda de 287°11', vai
acompanhando o muro externo do Lote A, em uma
extensão total de 185.72 metros, com dois segmentos
em linha quebrada de 120.88 m e 64.84 m, formando
entre eles uma deflexão de 163°25', até atingir o vértice
inicial da testada da AVE 1 – Área Verde Externa 1;
1.2.2.2 – Continuando, segue 47.62 metros em linha reta
a partir do vértice final do muro do Lote A, passando pela
testada da AVE 1, chega ao vértice inicial da testada do
muro do Lote B;
1.2.2.3 – Prossegue a partir do vértice final da Lote B
também em linha reta, passando 53.70 metros em frente
ao muro do Lote B, chegando ao vértice inicial com a
testada da AVE 2 – Área Verde Externa 2;
1.2.2.4 – Logo adiante, a partir do vértice inicial com a
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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testada da AVE 2 – Área Verde Externa 2, segue ainda
em linha reta, 53.19 metros pela testada desta AVE 2, e
chega ao vértice inicial da APP – Área de Preservação
Permanente;
1.2.2.5 – A partir deste ponto, em linha reta com uma
extensão total de 46.73 metros, limita-se com a testada
da faixa verde da APP – Área de Preservação
Permanente, mediante segmentos de 32.56 m, 0.70 m
(largura máxima do leito do córrego sazonal) e 13.47 m,
até atingir o fundo desta AE 1 – Área Externa 1, o qual se
limita também com a faixa verde da APP – Área de
Preservação Permanente;
1.3 – Pelo fundo a partir deste vértice materializado no
ponto de encontro com a APP – Área de Preservação
Permanente, com uma deflexão à direita de 93°36',
medindo 4.50 metros em linha reta, segue até atingir o
outro vértice do fundo da AE 1 – Área Externa 1, limítrofe
com a Rua Lateral (sem nome, existente no local);
1.4
– Pelo lado esquerdo a partir deste último vértice, no
encontro também com a faixa verde da APP – Área de
Preservação Permanente e com a Rua Lateral (sem
nome, existente no local), mediante uma deflexão à
direita de 86°47', medindo o total de
394.07 metros em
linha quebrada, com vinte e cinco segmentos de 23.97 m,
16.04 m, 22.64 m, 16.63 m, 14.65 m, 16.88 m, 15.22 m,
25.95 m, 19.16 m, 15.52 m, 19.43 m, 11.18 m, 9.17 m,
2.38 m, 18.74 m, 14.55 m, 12.45 m, 11.02 m, 10.01 m,
16.00 m, 9.73 m, 21.99 m, 19.50 m, 20.22 m e 11.04 m,
segue em direção à Rua Princesa Isabel, até atingir o
marco inicial ou ponto de partida no vértice com a testada
voltada para a referida Rua, fechando assim, toda a
poligonal acima descrita da AE 1 – Área Externa 1, objeto
deste memorial descritivo, com área total de 2.214,65 m².
MEMORIAL DESCRITIVO – AE 2- ÁREA EXTERNA 2
Imóvel: Lote AE 2, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 315,75
LOTE de Área - AE 2 - ÁREA EXTERNA 2
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Princesa Isabel, a
partir do vértice do muro lateral direito de um Condomínio
Residencial de Casas já implantado no local, medindo no
total 54.35 metros, possuindo 06 segmentos em linha
quebrada de 28.21 m, 6.63 m, 2.00 m, 4.19 m, 2.38 m e
10.94 m, até atingir o limite com o alinhamento do terreno
vizinho de propriedade de terceiros;
1.2 – Pelo lado direito, a partir deste alinhamento com o
terreno vizinho de propriedade de terceiros, com uma
deflexão à direita de 95°00', medindo 3.73 metros em
linha reta, segue até atingir o muro frontal do Lote B;
1.3 – Pelo fundo a partir deste vértice materializado no
ponto de encontro com o muro frontal do Lote B, com uma
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deflexão à direita de 90°00', medindo 51.14 metros em
linha reta, em um único segmento, segue até atingir o
muro lateral direito do Condomínio Residencial de
Casas;
1.4 – Pelo lado esquerdo a partir deste ponto de encontro
com o muro vizinho do Condomínio Residencial de
Casas, mediante uma deflexão à direita de 91°22',
medindo 7.94 metros em linha reta, segue em direção à
Rua Princesa Isabel, até atingir o marco inicial ou ponto
de partida no vértice com a testada voltada para a
referida Rua, fechando assim toda a poligonal acima
descrita desta AE 2 – Área Externa 2, objeto deste
memorial descritivo, com área total de 315.75 m².
MEMORIAL DESCRITIVO – AVE 1 - ÁREA VERDE
EXTERNA 1
Imóvel: Lote AVE 1, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 562,35
LOTE de Área - AVE 1 - ÁREA VERDE EXTERNA 1
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado esquerdo e lado direito
(observação: Não existe limite de fundo, pois a AVE 1
possui forma triangular), deflexões e respectivas
dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Lateral (sem nome,
existente no local), a partir do vértice com o muro lateral
esquerdo do Lote A, medindo no total 47.62 metros, até
atingir o próximo vértice, ou seja, o limite com o muro
lateral esquerdo do Lote B;
1.2 – Pelo lado esquerdo, a partir deste ponto de encontro
com o muro lateral esquerdo do Lote B, com uma
deflexão à esquerda de 48°41' e medindo 14.70 metros
em linha reta, segue junto ao muro do Lote B até atingir o
muro do fundo do Lote A, formando com este um ângulo
de 90°00';
1.3 – Pelo lado direito, a partir deste ponto de encontro do
muro lateral esquerdo do Lote B com o muro do fundo do
Lote A, mediante uma deflexão à esquerda de 90°00',
medindo 35.77 metros em linha reta, segue em direção à
Rua Lateral, até atingir o marco inicial ou ponto de partida
no vértice com a testada voltada para a referida Rua,
formando com esta testada um ângulo de 41°19' e
fechando assim toda a poligonal acima descrita da AVE 1
– Área Verde Externa 1, objeto deste memorial descritivo,
com área total de 562.35 m². Observação > Fundo: Não
existe, devido a forma triangular desta AVE 1 – Área
Verde Externa 1, a qual possui apenas frente ou testada,
lado esquerdo e lado direito, uma vez que o lado
esquerdo e o lado direito convergem simultaneamente
para um ponto de encontro, formando um só vértice.

Imóvel: Lote AVE 2, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 490,55
LOTE de Área - AVE 2 - ÁREA VERDE EXTERNA 2
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado esquerdo, fundo, lado
direito, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Lateral (sem nome,
existente no local), a partir do vértice com o muro de
fundo do Lote B, medindo no total 53.19 metros, até
atingir o limite (com o off-set constante de 30.00 metros
em relação à linha d'água da margem direita do córrego
sazonal existente no local) da APP – Área de
Preservação Permanente;
1.2 – Pelo lado esquerdo, a partir deste ponto de encontro
com a APP – Área de Preservação Permanente, com
uma deflexão à esquerda de 71°06', medindo o total de
21.83 metros em linha quebrada com segmentos de 6.30
m, 5.86 m e 9.67 m, segue margeando o limite desta APP
– Área de Preservação Permanente até atingir o muro do
fundo do Lote B;
1.3 – Pelo fundo, a partir deste ponto de encontro com o
muro do Lote B, com uma deflexão à direita de 70°53',
segue medindo 27.70 metros em linha reta, após o que,
com uma nova deflexão à direita de 270°00', segue
medindo em linha reta 14.70 metros até atingir o muro do
Lote B;
1.4 – Pelo lado direito, a partir deste ponto de encontro
com o muro do Lote B, medindo 20.01 metros em linha
reta, segue em direção à Rua Lateral, até atingir o marco
inicial ou ponto de partida no vértice com a testada
voltada para a referida Rua, formando com este
alinhamento da testada um ângulo de 41°19', fechando
assim toda a poligonal acima descrita da AVE 2 – Área
Verde Externa 2, objeto deste memorial descritivo, com
área total de 490,55 m², a ser doada pela empresa Soma
Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros à PMC
– Prefeitura Municipal de Camaçari.
MEMORIAL DESCRITIVO – AVE 3 - ÁREA VERDE
EXTERNA 3
Imóvel: Lote AVE 3, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Rua Princesa Isabel, s/nº – Parque da
Aldeia, Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 2.478,75

MEMORIAL DESCRITIVO – AVE 2 - ÁREA VERDE
EXTERNA 2
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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LOTE de Área - AVE 3 - ÁREA VERDE EXTERNA 3
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado esquerdo, fundo, lado
direito, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Lateral (sem nome,
existente no local), a partir do vértice com a faixa verde do
offset constante de 30.00 metros em relação à linha
d'água da margem esquerda do córrego sazonal
existente no local) da APP – Área de Preservação
Permanente, medindo no total 76.89 metros, com três
segmentos em linha quebrada de 30.15 m, 19.59 m e
27.15 m, até atingir o final da Rua Lateral e o limite do lado
esquerdo desta AVE 3 com terrenos de propriedade de
terceiros;
1.2 – Pelo lado esquerdo, a partir deste ponto de
encontro, também com terrenos de propriedade de
terceiros, com uma deflexão à esquerda de 125°35',
medindo o total de 50.28 metros em linha quebrada com
cinco segmentos de 3.93 m, 4.27 m, 21.44 m, 16.77 m e
3.87 m, segue até encontrar o início da curva de nível de
número 17, ao pé do talude da encosta da AVE 4 – Área
Verde Externa 4;
1.3 – Pelo fundo, com uma deflexão à direita de 164°31',
a partir deste último ponto do lado esquerdo e
acompanhando a curva de nível número 17, segue
medindo 51.95 metros em linha quebrada, com seis
segmentos de 3.41 m, 5.16 m, 4.10 m, 10.39 m, 23.17 m e
5.72 m; após este ponto, com uma nova deflexão à direita
de 139°11', segue medindo 19.53 m em linha quebrada
com dois segmentos de 8.33 m e 11.20 m até encontrar a
faixa verde do offset constante de 30.00 metros em
relação à linha d'água da margem esquerda do córrego
sazonal existente no local) da APP – Área de
Preservação Permanente;
1.4 – Pelo lado direito, a partir deste ponto de encontro
com a faixa verde do offset constante de 30.00 metros em
relação à linha d'água da margem esquerda do córrego
sazonal existente no local) da APP – Área de
Preservação Permanente, e uma deflexão à direita de
96°52', medindo 29.74 metros em linha quebrada, com
quatro segmentos de 2.16 m, 5.01 m, 9.89 m e 12.68 m,
segue acompanhando o limite da faixa verde da APP em
direção à Rua Lateral, até atingir o marco inicial ou ponto
de partida no vértice com a testada voltada para a
referida Rua Lateral, formando com este alinhamento da
testada um ângulo de 132°20', fechando assim toda a
poligonal acima descrita da AVE 3 – Área Verde Externa
3, objeto deste memorial descritivo, com área total de
2.478,75 m², a ser doada pela empresa Soma
Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros à PMC
– Prefeitura Municipal de Camaçari.
MEMORIAL DESCRITIVO – AVE 4 - ÁREA VERDE
EXTERNA 4
Imóvel: Lote AVE 4, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Com acesso através da AVE 3, esta com
testada para a Rua Lateral (sem nome, existente no
local), s/nº – Parque da Aldeia, Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 1.545,50
LOTE de Área - AVE 4 - ÁREA VERDE EXTERNA 4
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado
esquerdo, fundo, lado
direito, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada seguindo a curva de nível de
número 17 (ao pé do talude da encosta desta AVE 4),
sendo o acesso desta AVE 4 através da AVE 3 – Área
Verde Externa 3, esta última com frente ou testada para
a Rua Lateral (sem nome, existente no local), a partir do
vértice ou ponto de encontro do fundo da AVE 3 – Área
Verde Externa 3 com a faixa verde (de 30.00 metros de
off-set constante em relação à linha d'água da margem
esquerda do córrego sazonal existente no local) da APP –
Área de Preservação Permanente, medindo o total de
71.48 metros nestes dois trechos, sendo: o primeiro
trecho medindo 19.53 metros, formado por dois
segmentos em linha quebrada de 11.20 m e 8.33 m;
continuando, o segundo trecho medindo 51.95 metros
com segmentos de 5.72 m, 23.17 m, 10.39 m, 4.10 m,
5.16 m e 3.41 m, até atingir o limite da lateral esquerda da
área verde (faixa de 30.00 metros de off-set constante em
relação à linha d'água da margem esquerda do córrego
sazonal existente no local) da APP – Área de
Preservação Permanente;
1.2 – Pelo lado esquerdo, a partir deste ponto de encontro
com o lado esquerdo da AVE 3 – Área Verde Externa 3 e
com o limite de terreno de propriedade de terceiros,
segue com uma deflexão à esquerda de 15°29', medindo
o total de 110.08 metros em linha quebrada com
segmentos medindo 4.73 m, 15.08 m, 24.73 m, 15.18 m,
3.50 m, 13.61 m, 24.74 m e 8.51 m, até alcançar o limite
com a faixa verde da APP – Área de Preservação
Permanente e o terreno de propriedade de terceiros;
1.3 – Pelo fundo, a partir deste ponto de encontro, segue
19.46 metros em linha reta, com uma deflexão à direita de
87°40', até atingir o limite com a faixa verde da APP –
Área de Preservação Permanente do córrego sazonal
existente no local;
1.4 – Pelo lado direito, a partir deste ponto de encontro do
fundo do terreno da AVE 4 com a faixa verde da APP –
Área de Preservação Permanente, com uma deflexão à
esquerda de 103°53', medindo o total de 47.53 metros em
linha quebrada com segmentos de 27.89 m, 16.84 m e
2.80 m, segue margeando o limite desta APP – Área de
Preservação Permanente até atingir o marco inicial ou
ponto de partida no vértice com a testada, formando com
este alinhamento da testada um ângulo de 83°08',
fechando assim toda a poligonal acima descrita da AVE 4
– Área Verde Externa 4, objeto deste memorial descritivo,
com área total de 1.545,50 m², a ser doada pela empresa
Soma Empreendimentos e Participações Ltda e Outros à
PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari, embora esta
AVE 4 não tenha sido computada no percentual devido
de áreas verdes, face à declividade da sua encosta ser
superior a 20% (vinte por cento de inclinação).
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MEMORIAL DESCRITIVO – APP - ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Imóvel: APP - ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, de terreno próprio denominado
GRANCHA RIACHO AMARELO
Localidade: Com acesso através da AVE 3, esta com
testada para a Rua Lateral (sem nome, existente no
local), s/nº – Parque da Aldeia, Catu de Abrantes
Distrito: Abrantes
Município: Camaçari
U.F: BA
Proprietário: PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari.
Área (m²): 5.867,09
APP - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Limites e Confrontantes: 01) Descrição dos
alinhamentos da frente, lado direito, fundo, lado
esquerdo, deflexões e respectivas dimensões:
1.1 – Frente ou testada para a Rua Lateral (sem nome,
existente no local), a partir do vértice limite com o
alinhamento da AVE 2 – Área Verde Externa 2, medindo
no total 54.35 metros, possuindo sete segmentos em
linha quebrada com 32.56 m, 13.47 m, 4.50 m, 3.53 m,
10.63 m, 17.39 m e 5.25 m, até atingir o vértice limite com
o alinhamento da AVE 3 – Área Verde Externa 3;
1.2 – Pelo lado direito, a partir do vértice limite com o
alinhamento da AVE 2 – Área Verde Externa 2, segue
limitando-se com esta AVE 2 em uma extensão total de
21.83 metros, com três segmentos em linha quebrada
com 6.30 m, 5.86 m e 9.67 m até atingir o vértice do muro
lateral direito do Lote B; a partir deste vértice, segue
limitando-se com o muro do fundo do Lote B em uma
extensão total de 60.19 metros, com onze segmentos em
linha quebrada medindo 2.67 m, 2.22 m, 2.78 m, 4.82 m,
6.11 m, 7.18 m, 7.55 m, 7.19 m, 6.48 m, 5.90 m e 7.29 m,
até atingir o ponto de encontro do vértice do muro lateral
direito do Lote B com terreno vizinho de propriedade de
terceiros;
1.3 – Pelo fundo a partir deste vértice materializado no
ponto de encontro do muro lateral direito do Lote B com
terreno vizinho de propriedade de terceiros, com uma
deflexão de 90°00' à direita, segue em linha reta medindo
40.52 metros em linha reta, até atingir um novo vértice; a
partir deste vértice, com uma deflexão de 249°00 à
esquerda, segue em linha reta com uma extensão de
30.14 metros até alcançar o próximo vértice no ponto de
encontro do fundo com o alinhamento da lateral esquerda
da APP, junto a terrenos de propriedade de terceiros;
1.4 – Pelo lado esquerdo a partir deste ponto de encontro
com o limite para terrenos de propriedade de terceiros,
mediante uma deflexão à direita de 103°26', mede 12.16
metros em linha reta, em dois segmentos com 8.94 m e
3.22 m, até atingir o próximo vértice; daí, com uma
deflexão à direita de 92°20', segue 19.46 metros, até
atingir o ponto de deflexão seguinte; prosseguindo, com
deflexão à esquerda de 257°07', em limite inicialmente
com a AVE 4 – Área Verde Externa 4 e, em seguida, com a
AVE 3 – Área Verde Externa 3, com um comprimento total
de 77.28 metros, compreendendo seis segmentos com
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27.89 m, 16.84 m, 4.97 m, 5.01 m, 9.89 m e 12.68 m,
voltando assim ao ponto inicial ou de partida no vértice a
testada voltada para a referida Rua Lateral (sem nome,
existente no local), fechando assim toda a poligonal
acima descrita da APP – Área de Preservação
Permanente, objeto deste memorial descritivo, com área
total de 5.867,09 m², a ser doada pela empresa Soma
Empreendimentos e Participações Ltda e Outros à PMC
– Prefeitura Municipal de Camaçari.
Art. 5° - A área destinada à alargamento – AE 1, será
utilizada na via de circulação e será doada ao Município,
devendo ser registrada no Cartório de Imóveis.
Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e
Oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

STT
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LOTE Nº 00083, 00086,
00088, 00090, 00092, 00094, 00097, 00099, 00101,
00135.
Infrações de Trânsito postadas através da Empresa
B r a s i l e i r a d e C o r r e i o s e Te l é g r a f o s . O
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PÚBLICO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições,
faz saber, que dos processos administrativos abaixo
relacionados, foram expedidas Notificações de
Autuações de Infrações para os endereços dos
respectivos proprietários de veículos constantes no
cadastro do Departamento Estadual de Trânsito, sendo,
portanto, válidas para todos os efeitos. Esgotadas as
tentativas para assegurar a ciência ao infrator ou
proprietário do veículo por meio postal, as notificações
serão realizadas por Edital publicado em Diário Oficial,
na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º, Art 282 do
CTB.
Camaçari 12 de novembro de 2018
Armando Yokoshiro Filho
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público de
Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.678.659/0001-03, com
sede à Av. Jorge Amado, Loteamento Espaço Alpha, s/n.
Jardim Limoeiro, Camaçari – Bahia, CEP: 42.802-590,
neste ato representado por seu Diretor Superintendente, o
Sr. Armando Yokoshiro Filho, CPF nº 280.956.005-63,
doravante denominado STT, e, do outro lado, a empresa
Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano Eireli,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
o
sob o n 13.885.475/0001-54, estabelecida na Rua João
Chames, 131 – Distrito Industrial. Cedral-SP. CEP.:
15.895-000, através de seu representante Legal, Sra.
o
Bruna Aline Zanfoolin portador de cédula de identidade n
o
47.923.073-0 e CPF n 395.067.078-55, residente e
domiciliado na Rua José Musegante, 508. JD. Urano. São
José do Rio Preto-SP. CEP.: 15.084-250, denominando-se
a partir de agora, simplesmente, PROMITENTE
FORNECEDOR; firmam a presente ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, decorrente da homologação da licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº 011/2018, Processo
Administrativo nº 108/2018, que se regerá, especialmente
nos casos omissos, pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, Lei 8.987/95 e pela Lei Municipal
803/2007, os quais se sujeitam a cumprir e às cláusulas
abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui-se objeto da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS para Aquisição e Implantação de Paraciclos nos
espaços Públicos do município de Camaçari, conforme
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital.
Parágrafo primeiro - Os preços do PROMITENTE
FORNECEDOR, relacionados no Anexo I constantes
desta Ata de Registro de Preços ficam declarados
registrados para fins de cumprimento desta Ata de
Registro de Preços que abaixo assinada entre
o
PROMITENTE FORNECEDOR e a STT.
Parágrafo Segundo - A existência de preços registrados
não obriga a STT a contratar ou emitir Ordem de
Fornecimento, ficando-lhe facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
O valor da presente Ata de Registro de Preços é o
valor ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR,
constante da proposta de preços apresentada no Pregão
Presencial – N.º 011/2018, que faz parte integrante deste
instrumento, independentemente
de transcrição,
perfazendo o valor total de R$ 217.000,00 (duzentos e
dezessete mil reais), 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.
Parágrafo primeiro - O pagamento será realizado pela
unidade compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento dos produtos e mediante a
apresentação dos documentos fiscais legalmente
exigíveis e devidamente atestados pela Comissão de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Recebimento de Materiais da STT.
Parágrafo segundo - Na ocorrência de necessidade de
providências
complementares
por
parte
da
PROMITENTE FORNECEDOR o decurso do prazo de
pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas,
caso em que não será devida atualização financeira.
Parágrafo terceiro - O faturamento correspondente ao
objeto da licitação deverá ser apresentado pelo
PROMITENTE FORNECEDOR, através de Nota Fiscal,
em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura da
ordem de fornecimento e por outros instrumentos hábeis,
nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e
recebimento Nota de Empenho.
Parágrafo quarto - A entrega do material, por parte do
PROMITENTE FORNECEDOR, para uma determinada
unidade, não poderá estar vinculada a débitos de outras
unidades, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei.
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Registro de Preços, 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 apresentada na proposta que
compreenderão a substituição, parcial ou total, às suas
expensas, inclusive transporte e outras despesas.
6. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes
de paralisações na execução do fornecimento dos
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior,
apurados na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à STT no prazo de quarenta e oito horas do
fato, ou da ordem expressa e escrita da STT.
7. Submeter-se a todas as normas e condições do edital
e seus anexos, que integram esta Ata de Registro de
Preços, independente de transcrição.
8. Manter por si e por seus profissionais, completo sigilo
sobre dados, informações e detalhes fornecidos pela STT,
bem como não divulgar a terceiros quaisquer informações
relacionadas com o objeto deste contrato e seus Anexos,
sem prévia autorização por escrito, respondendo civil e
criminalmente pela inobservância dessas obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12
(doze) meses, a contar da data de sua publicação,
conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93,
permanecendo em vigor os preços registrados no Pregão
Presencial nº 006/2018.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES
A STT e o PROMITENTE FORNECEDOR, deverão
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:
Parágrafo Primeiro - São obrigações do PROMITENTE
FORNECEDOR, além do fornecimento dos produtos
objeto deste Termo de Referência e de seus Anexos, de
acordo com a programação fornecida pela STT, o
seguinte:
1. Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da
presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas
constantes Ata.
2. Cumprir a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da
multa correspondente ao período total do atraso,
respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na
legislação vigente.
3. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na
Cláusula Oitava desta Ata de Registro de Preços,
descrito(s) e especificado(s) na sua proposta, em perfeitas
e absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua
qualidade e garantia mediante conferência obrigatória
pela Comissão de Recebimento da STT.
4. Manter durante a execução da Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
5.

Garantir a qualidade do produto objeto da Ata de

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

9. Manter todos os empregados que estiverem prestando
serviços à STT, uniformizados, identificados com crachás,
afixados em local visível na vestimenta e estarem com os
EPI's e EPC's.
10. O PROMITENTE FORNECEDOR deverá designar o
Responsável que acompanhará a execução dos serviços
objeto da Licitação, o qual poderá ser convocado a
comparecer na sede da STT, no horário estipulado pela
Fiscalização para recebimento de instruções quanto a
problemas de operação observados.
11. O PROMITENTE FORNECEDOR, além dos casos
previstos na legislação pertinente, é responsável por:
a) Imperfeição de todo e qualquer produto fornecido;
b) Execução insuficiente ou defeituosa dos serviços
contratados;
c) Quaisquer danos ou prejuízos causados à STT,
concessionárias de serviços públicos, bens públicos ou de
terceiros, acidentes pessoais com funcionários e com
terceiros;
12. Conforme determinação da STT, todo o produto
fornecido pelo PROMITENTE FORNECEDOR, deverá ser
entregue na sede da STT indicada no edital, ou em outro
local por ela determinado previamente, sem qualquer
ônus à STT, com a devida identificação e condições de
armazenamento.
13. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, os serviços
executados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
14. Eventuais autorizações necessárias para a execução
dos serviços objeto desta licitação, que dependam de
outros órgãos, ou da própria STT, serão de
responsabilidade exclusiva do PROMITENTE
FORNECEDOR.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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15. Todo o controle operacional e logístico do objeto do
contrato será de responsabilidade do PROMITENTE
FORNECEDOR.
16. O PROMITENTE FORNECEDOR responsabiliza-se
pelos danos causados diretamente à STT ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato.
17. O PROMITENTE FORNECEDOR deve prestar os
esclarecimentos desejados, bem como comunicar
imediatamente à STT, quaisquer fatos ou anormalidades
que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos serviços.
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quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados
pela autoridade
competente.
Parágrafo segundo - Ficando comprovados, depois do
negócio realizado e antes da entrega do objeto que o
PROMITENTE FORNECEDOR acresceu indevidamente
a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos não incidentes sobre a compra PROMITENTE
FORNECEDORES, tais valores serão imediatamente
excluídos, com a devolução à STT, do valor por ventura
pago a maior.
CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO DOS
PRODUTOS

Parágrafo segundo - São obrigações da STT:
1. Receber através da Comissão de Recebimento de
Materiais, o material descrito e especificado na
Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR.
2. Exercer a fiscalização através de um técnico
especialmente designado.
3. Pagar ao PROMITENTE FORNECEDOR o pagamento
ajustado para o fornecimento, de acordo com a Ordem de
Fornecimento.
4. Fornecer ao PROMITENTE FORNECEDOR as
informações necessárias à efetivação da entrega do
material, objeto da Ata de Registro de Preços, conforme
especificações deste Termo de Referência.
5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao
PROMITENTE FORNECEDOR, para que as falhas
possam ser corrigidas a tempo.
6. Prestar ao PROMITENTE FORNECEDOR e a seus
representantes e funcionários, as informações e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados.
7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à
execução da Ordem de Fornecimento, em especial quanto
à aplicação de sanções e alterações da mesma.
CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata de Registro
de Preços, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste
caso, a PROMITENTE FORNECEDOR.
Parágrafo primeiro - O PROMITENTE FORNECEDOR
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
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Para cada fornecimento será emitida uma Ordem de
Fornecimento acompanhada da Nota de Empenho ou
documento equivalente pela unidade compradora. O
contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93.
Parágrafo primeiro - PROMITENTE FORNECEDOR será
convocado para recebimento da Ordem de Fornecimento
e Nota de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
contar do envio da convocação.
Parágrafo segundo - O não atendimento do prazo previsto
no subitem anterior ou a recusa em assinar a Ata de
Registro de Preços pela adjudicatária, implicará na
aplicação das sanções previstas neste edital.
Parágrafo terceiro – A entrega dos produtos deverá ser
efetivada na forma e prazo previsto no Termo de
Referência e na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS E DA GARANTIA
A entrega e recebimento dos produtos deverá observar as
seguintes regras:
Parágrafo Primeiro – A ata de Registro de Preços só estará
caracterizada mediante a emissão da Nota de
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora
da despesa.
Parágrafo segundo - 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 ou sem a garantia do fabricante
prevista na proposta do PROMITENTE FORNECEDOR.
Parágrafo terceiro - A entrega dos produtos deverá ser
efetuada nos locais indicados na Ordem de
Fornecimento, em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento, mediante
conferência obrigatória por responsáveis pelo
Recebimento da STT.
Parágrafo quarto - Os produtos serão recebidos por
responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes
condições:
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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 ao PROMITENTE FORNECEDOR, 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 STT, qualquer
manifestação até o prazo final do recebimento
provisório.
Parágrafo quinto - Considerar-se-á definitivo o
recebimento do objeto deste instrumento, caso não haja
qualquer manifestação da STT, até o prazo final do
recebimento provisório.
Parágrafo sexto - O recebimento provisório ou definitivo
não exclui a responsabilidade do PROMITENTE
FORNECEDOR pela perfeita execução, quanto à
qualidade, correção e segurança do objeto da licitação.
Parágrafo sétimo - Não será considerado entrega
realizada para itens que tenham sido devolvidos por
não atender as especificações e marcas definidas no
Mapa Final de Registro de Preços, ou quantidades a
menores ou a maior do que a solicitada.
Parágrafo oitavo - Correrá por conta do PROMITENTE
FORNECEDOR, toda e qualquer despesa com ensaios,
testes, laudos e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento.
Parágrafo nono - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser
emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas no anexo I do edital e da proposta
do PROMITENTE FORNECEDOR.
Parágrafo décimo - O detentor da Ata de Registro de
Preços é obrigado 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 na Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo décimo terceiro – Os objetos deverão ser
entregues com garantia prevista na proposta vencedora, a
contar da data de entrega.
CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES
Ao PROMITENTE FORNECEDOR serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantido a ampla defesa
e o contraditório:
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações
leves.
II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto,
nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura
do fornecimento do produto;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha
havido o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da
fatura do fornecimento do produto;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o
cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do
fornecimento do produto.
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito
visando frustrar os objetivos do contrato ou instrumento
equivalente de Preços, no âmbito da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta.
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o
valor indicado na ordem de Fornecimento, a depender do
prejuízo causado à STT, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os
quantitativos estabelecidos na Ordem de Fornecimento:
multa de 10% a 20% dos valores indicados na Ordem de
Fornecimento;
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração: multa de 10%a 20%
dos valores indicados na Ordem de Fornecimento;
c) adulterar ou alterar substancia e características: físicas,
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de
20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento;

Parágrafo décimo primeiro - A STT não se
responsabilizará pelos produtos no caso de
descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo
décimo desta Cláusula, podendo ser adotadas quaisquer
medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão
solicitante, conforme cada caso.

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de
20% dos valores indicados na Ordem de Fornecimento;

Parágrafo décimo segundo - A entrega deverá ser
realizada por preposto do PROMITENTE
FORNECEDOR, devidamente identificado.

e) entregar produto que cause dano (s) à Administração ou
a terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20%
dos valores indicados na Ordem de Fornecimento.
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Parágrafo primeiro - A suspensão temporária do
fornecedor cuja Ata de Registro de Preços 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.
Parágrafo segundo - 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 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
PROMITENTE FORNECEDOR ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da penalidade aplicada.
Parágrafo terceiro - 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 STT.
Parágrafo quarto - Caso o valor da multa seja superior ao
valor da garantia prestada, o PROMITENTE
FORNECEDOR responderá pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou ainda, cobrada judicialmente.
Parágrafo quinto - A multa poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pelo PROMITENTE
FORNECEDOR e dos prejuízos causados à STT, não
impedindo que a STT rescinda unilateralmente a Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo sexto - As sanções previstas nesta Cláusula são
de competência exclusiva do Superintendente da STT,
permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
Parágrafo sétimo - Os danos e prejuízos serão ressarcidos
à PROMITENTE FORNECEDOR no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório,
contado da notificação administrativa à STT, sob pena de
multa.
Parágrafo oitavo - nenhum pagamento isentará a
PROMITENTE FORNECEDOR das suas
responsabilidades, as quais prevalecerão até a vigência
das garantias previstas na Legislação;
CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão consultar o STT para manifestação sobre
a possibilidade de adesão.
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Parágrafo Primeiro - As aquisições ou contratações
adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Segundo - O quantitativo decorrente das
adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
Parágrafo Terceiro - O órgão gerenciador somente
poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição
ou contratação por órgão integrante da Ata.
Parágrafo Quarto - Após a autorização do órgão
gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da Ata.
Parágrafo Quinto - Caberá ao PROMITENTE
FORNECEDOR registrado, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO
A STT poderá, desde que conveniente aos interesses
administrativos, cancelar esta Ata de Registro de Preços,
sem que com isso, o PROMITENTE FORNECEDOR
tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
Parágrafo único - O cancelamento parcial ou total de itens
registrados far-se-á sempre a critério da STT, nas
hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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, 22 de Outubro de 2018.
_____________________________________
Superintendência de Trânsito e Transporte Público
de Camaçari
Diretor Superintendente
Armando Yokoshiro Filho
______________________________________
Delta Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano
Eireli
Promitente Fornecedor
Bruna Aline Zanfoolin
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