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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 004/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz Fábio Mello Veiga, através 
do Mandado de Segurança, processo de nº 0503362-
88.2018.8.05.0039 convoca o candidato habilitado para 
o cargo de: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES para 
comparecer na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul) no período de 13 A 15/02/2019 das 09h00 
às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para apresentação 
dos seguintes documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão,  histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 15/02/2019 A 
20/03/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 15/02/2019 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II. Especificos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos(além dos citados no item anterior):
 Técnico em Edificações: Eletroencefalograma

CONVOCADO:

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 ANDREA DERALDO BOMFIM        80850012      1ª

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 11/02/2019.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 028/2019
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Concede isenção de tributos da 
competência Municipal, conforme 
autoriza a Lei nº 618/2003, e alterações 
trazidas pela Lei nº 1255/2012, e Decretos 
Regulamentadores nº 3957/2004 e 
5995/2015, e dá outras providências.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto na Lei 
618/2003, alterada pela Lei 1.255/2012, os Decretos 
Regulamentadores nºs 3957/2004 e 5995/2015, e o teor 
do Processo Administrativo nº 06193.18.703.2017, de 11 
de julho de 2017,  

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção do Imposto Sobre 
Serviços - ISS à empresa IBPC PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO LTDA, com sede na Rua José Roberto 
Ottoni, nº 1081, Valeria, Salvador/BA, CEP. 41.301-325, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 04.385.585/0001-66, Cadastro 

oGeral de Atividade n  34281001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 4º, do Decreto nº 3957/2004, e art. 3º 
do Decreto nº 5995/2015, e Lei nº 618/2003, com as 
alterações trazidas pela Lei nº 1.255/2012.

Parágrafo único. A isenção será de 85% (oitenta e cinco 
por cento) do Imposto sobre Serviços (ISS), adstrito aos 
serviços discriminados no contrato de prestação de 
serviços firmado com a AUGUSTO COELHO 
ENGENHARIA LTDA que tem como objeto o 
fornecimento de mão de obra para execução de serviços 
civis na obra da BRIDGESTONE DO BRASIL LTDA, 
Camaçari/BA, pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da 
data de alvará de construção da empreendedora, 
expedido em 01/02/2018, valido até 01/02/2020, em 
favor da empreendedora principal, empresa 
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, ou até o prazo de vigência do contrato de 
prestação de serviços, se este for menor que dois anos, 

observando o que prescreve a Lei 1.039/2009.

Art. 2º. O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida, 
especialmente a falta de regularidade fiscal da empresa 
interessada junto a Fazenda pública Municipal, e/ou se 
houver comprovado dolo, fraude, má fé o qualquer outro 
tipo de meio ilícito que tenha resultado na efetivação da 
concessão deste benefício tributário, elencados no art. 52 
da Lei 1039/2009.    

Art. 3º. O deferimento deste pleito diz respeito aos 
serviços de construção civil, como subempreiteira na 
unidade industrial da empresa BRIDGESTONE DO 
BRASIL LTDA, e não desobriga o contribuinte do 
cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
01/02/2018, data do saneamento administrativo 
conferido com a expedição do Alvará de Construção, 
conforme estabelece o §2º, art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE FEVEREIRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

oRESOLUÇÃO N  535 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  439/2018 vinculado ao 

oProcesso de n  05143/2017 tendo como Contribuinte 
MPS 4 CALÇADOS EIRELI PP, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR DECIDIR PELA 
IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  536 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
o autos do RECURSO de n 259/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  06762 /2016 tendo como 
Contribuinte AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA 
-, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo PELA MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO ATÉ QUE 
H A J A S E N T E N Ç A D O  P R I M E I R O  G R A U ,  
RETORNANDO AS MATRICULAS CADASTRAIS 
MUNICIPAIS AO SEU ESTADO DO ANO DE 2010, NOS 
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TERMOS DECIDIDOS  PELO ÓRGÃO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  537/ 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  458/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  3236/ 2017 tendo como Contribuinte CM  
CONSTRUTORA LTDA , na Sessão Ordinária realizada 
no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, VOTO PARA DILIGÊNCIA.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  538 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  457/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03238/ 2017 tendo como Contribuinte CM  
CONSTRUTORA LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, VOTO PARA DILIGÊNCIA.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                            Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  539 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  489/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  08629 / 2017 tendo como 
Contribuinte ODILON  GARCEZ MONTENEGRO NETO, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIO E MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  540 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  479/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  4180/ 2018 tendo como Contribuinte 
NANDOCA MODA LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 13/12/2018, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, CONFORME SE 
DEPREENDE DO ESPELHO EXTRAÍDO DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, A AUTUADA 
RECONHECEU A DIVÍDA OBJETO DO PRESENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO EFETUANDO A QUITAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                              Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  541/ 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  480/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  4183/ 2018 tendo como Contribuinte 
NANDOCA MODA LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 13/12/2018, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, CONFORME SE 
DEPREENDE DO ESPELHO EXTRAÍDO DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, A AUTUADA 
RECONHECEU A DIVÍDA OBJETO DO PRESENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO EFETUANDO A QUITAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                        Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  542 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  477/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  4171 / 2018 tendo como Contribuinte 
PANIFICADORA E LANCHONETE COMASAI LTDA -, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, CONFORME SE DEPREENDE DO 
ESPELHO EXTRAÍDO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
D E S TA M U N I C I PA L I D A D E ,  A  A U T U A D A 
RECONHECEU A DIVIDA OBJETO DO PRESENTE 
A U T O  D E  I N F R A Ç Ã O  E F E T U A N D O  O  
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019
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___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                       Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  543 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  492/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  02264 / 2018 tendo como 
Contribuinte VILA GALE ATIVIDADES HOTELEIRAS, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, Por Pedido de vista.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  544 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  474/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  04114/ 2018 tendo como Contribuinte CONTE 
SRVICE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 13/12/2018, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, 
MANTER INTEGRALMENTE O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  545/ 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  472/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  4118 / 2018 tendo como Contribuinte 
CONSERMAN COM.SER. MANUTENÇÃO REPARO E 
OPERAÇÃO EIRELI, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, MANTER INTEGRALMENTE 
O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  546 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  482/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  04190 / 2018 tendo como 
Contribuinte RIO VERDE PATRIMONIAL LTDA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, PEDIDO DE VISTAS.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  547 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  475/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  04092/ 2018 tendo como Contribuinte 
CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA LTDA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, VOTO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  548 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  478/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  04179/ 2018 tendo como Contribuinte 
SEITIPLAST REPRESENTAÇÕES LTDA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 13/12/2018, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, VOTO PELA 
PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  549 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  494/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  09640/ 2017 tendo como 
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Contribuinte LAGOA SANTA CONS. E GESTÃO 
EMPRESARIAL S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, VOTO POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO A 
DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

oRESOLUÇÃO N  550 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  281/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  10226/ 2017 tendo como 
Cont r ibu in te  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada 
no dia 13/12/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, VOTO PELA NEGATIVA DE 
PROVIMENTO AO RECURSO PARA O FIM DE 
RECONHECER E DECLARAR O ACERTO DA 
DECISÃO DA JUNTA.

Camaçari, 23 de Janeiro de 2019.

___________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte
                          Cadastro: 1503-5

PORTARIA N° 14/2019
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de uma  UNIDADE DE 
TERRENO Nº 10 prefazendo a área total de 
3.147,70m² situada Condomínio Golden 
Park, Gleba 08 do Condomínio Busca Vida 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, a ser 
desmembrada em 3  (três) novos lotes 
resultantes: Lote 10-A com área de 
1.147,54 m², Lote 10-B com área de 
1.000,08 m² e Lote 10-C com área de 
1.000,08m²,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 nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 31 de julho de 2018 e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01647.22.09.005.2018, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma UNIDADE 
DE TERRENO Nº 10 prefazendo a área total de 
3.147,70m² situada Condomínio Golden Park, Gleba 08 
do Condomínio Busca Vida Distrito de Abrantes, 
Camaçari-BA, a ser desmembrada em 3  (três) novos 
lotes resultantes: Lote 10-A com área de 1.147,54 m², 
Lote 10-B com área de 1.000,08 m² e Lote 10-C com área 
de 1.000,08m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de MARIA  DA SILVA NASCIMENTO, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 482.604.015-68, portador da 
cédula de identidade nº 0426275080 SSP/BA, conforme 
o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 
26.113 e Inscrito no Censo Imobiliário Municipal  sob 
n° 011.532-0.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL
MATRÍCULAS DE Nº 26.113

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-1, de 
coordenadas N 8.578.407,866 m. e E 577.925,163 m., 
situado no limite com Via Única, deste, segue com 
azimute de 109°41'30" e distância de 71,73 m., 
confrontando neste trecho com Via Única, até o vértice V-
2, de coordenadas N 8.578.383,694 m. e E 577.992,702 
m.; deste, segue com azimute de 199°23'13" e distância 
de 61,41 m., confrontando neste trecho com Lote 11, até 
o vértice V-3, de coordenadas N 8.578.325,771 m. e E 
577.972,318 m.; deste, segue com azimute de 
296°52'43" e distância de 35,48 m., confrontando neste 
trecho com Dr. Luiz Augusto, até o vértice V-4, de 
coordenadas N 8.578.341,809 m. e E 577.940,676 m.; 
deste, segue com azimute de 3°36'20" e distância de 
11,30 m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-5, de 
coordenadas N 8.578.353,088 m. e E 577.941,386 m.; 
deste, segue com azimute de 265°35'53" e distância de 
0,92 m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-6, de 
coordenadas N 8.578.353,018 m. e E 577.940,467 m.; 
deste, segue com azimute de 341°38'05" e distância de 
18,03 m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-7, de 
coordenadas N 8.578.370,133 m. e E 577.934,785 m.; 
deste, segue com azimute de 266°25'23" e distância de 
0,69 m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-8, de 
coordenadas N 8.578.370,090 m. e E 577.934,097 m.; 
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deste, segue com azimute de 340°47'03" e distância de 
35,91 m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-9, de 
coordenadas N 8.578.403,999 m. e E 577.922,278 m.; 
deste, segue com azimute de 36°43'45" e distância de 
4,82 m., confrontando neste trecho com Área do 
Condomínio Busca Vida, até o vértice V-1, de 
coordenadas N 8.578.407,866 m. e E 577.925,163 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o SIRGAS2000.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

Lote 10-A com área de 1.147,54 m²

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-1, de 
coordenadas N 8.578.390,130 m. e E 577.974,718 m., 
situado no limite com Lote 10 B / Via Única, deste, segue 
com azimute de 109°41'30" e distância de 19,10 m., 
confrontando neste trecho com Via Única, até o vértice V-
2, de coordenadas N 8.578.383,694 m. e E 577.992,702 
m.; deste, segue com azimute de 199°23'13" e distância 
de 61,41 m., confrontando neste trecho com Lote 11, até 
o vértice V-3, de coordenadas N 8.578.325,771 m. e E 
577.972,318 m.; deste, segue com azimute de 
296°52'43" e distância de 19,19 m., confrontando neste 
trecho com Dr. Luiz Augusto, até o vértice V-4, de 
coordenadas N 8.578.334,445 m. e E 577.955,205 m.; 
deste, segue com azimute de 19°18'43" e distância de 
59,01 m., confrontando neste trecho com Lote 10 B, até o 
vértice V-1, de coordenadas N 8.578.390,130 m. e E 
577.974,718 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS2000.

Lote 10-B com área de 1.000,08 m²

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-1, de 
coordenadas N 8.578.396,027 m. e E 577.958,242 m., 
situado no limite com Lote 10 C / Via Única, deste, segue 
com azimute de 109°41'30" e distância de 17,50 m., 
confrontando neste trecho com Via Única, até o vértice V-
2, de coordenadas N 8.578.390,130 m. e E 577.974,718 
m.; deste, segue com azimute de 199°18'43" e distância 
de 59,01 m., confrontando neste trecho com Lote 10 A, 
até o vértice V-3, de coordenadas N 8.578.334,445 m. e E 
577.955,205 m.; deste, segue com azimute de 
296°52'43" e distância de 16,29 m., confrontando neste 
trecho com Dr. Luiz Augusto, até o vértice V-4, de 
coordenadas N 8.578.341,809 m. e E 577.940,676 m.; 
deste, segue com azimute de 3°36'20" e distância de 3,58 
m., confrontando neste trecho com Condomínio 
Residencial Vivendas do Joanes, até o vértice V-5, de 
coordenadas N 8.578.345,378 m. e E 577.940,901 m.; 
deste, segue com azimute de 18°54'00" e distância de 
53,54 m., confrontando neste trecho com Lote 10 C, até o 
vértice V-1, de coordenadas N 8.578.396,027 m. e E 
577.958,242 m.; ponto inicial da descrição deste 

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS2000.

Lote 10-C com área de 1.000,08m²
  

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-1, de 
coordenadas N 8.578.407,866 m. e E 577.925,163 m., 
situado no limite com Via Única, deste, segue com 
azimute de 109°41'30" e distância de 35,13 m., 
confrontando neste trecho com Via Única, até o vértice V-
2, de coordenadas N 8.578.396,027 m. e E 577.958,242 
m.; deste, segue com azimute de 198°54'00" e distância 
de 53,54 m., confrontando neste trecho com Lote 10 B, 
até o vértice V-3, de coordenadas N 8.578.345,378 m. e E 
577.940,901 m.; deste, segue com azimute de 3°36'20" e 
distância de 7,73 m., confrontando neste trecho com 
Condomínio Residencial Vivendas do Joanes, até o 
vértice V-4, de coordenadas N 8.578.353,088 m. e E 
577.941,386 m.; deste, segue com azimute de 
265°35'53" e distância de 0,92 m., confrontando neste 
trecho com Condomínio Residencial Vivendas do 
Joanes, até o vértice V-5, de coordenadas N 
8.578.353,018 m. e E 577.940,467 m.; deste, segue com 
azimute de 341°38'05" e distância de 18,03 m., 
confrontando neste trecho com Condomínio Residencial 
Vivendas do Joanes, até o vértice V-6, de coordenadas N 
8.578.370,133 m. e E 577.934,785 m.; deste, segue com 
azimute de 266°25'23" e distância de 0,69 m., 
confrontando neste trecho com Condomínio Residencial 
Vivendas do Joanes, até o vértice V-7, de coordenadas N 
8.578.370,090 m. e E 577.934,097 m.; deste, segue com 
azimute de 340°47'03" e distância de 35,91 m., 
confrontando neste trecho com Condomínio Residencial 
Vivendas do Joanes, até o vértice V-8, de coordenadas N 
8.578.403,999 m. e E 577.922,278 m.; deste, segue com 
azimute de 36°43'45" e distância de 4,82 m., 
confrontando neste trecho com Via Única, até o vértice V-
1, de coordenadas N 8.578.407,866 m. e E 577.925,163 
m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o SIRGAS2000.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 04 DE FEVEREIRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA N° 17/2019
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
remembramento de 02 (dois) Lotes  de 
terras designadas pelos Lote 03 com área 
de 400,00 m² e Lote  04 com  área de 400,00 
m², respectivamente situado na  Quadra 02, 
integrante do Loteamento denominado 
“Canto do Mar 2ª Etapa B, Setor II”,situado 
na Praia de Guarajuba, Distrito Monte Gordo 
do Município de Camaçari-Bahia, em uma 
única área total izando 800,00 m² 
denominado 03-A 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 nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 31 de julho de 2018 e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02232.22.09.340.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovada o remembramento de 02 (dois) 
lotes designado pelos Lote 03 com área de 400,00 m² e 
Lote 04 com área de 400,00 m², respectivamente situado 
na Quadra 02, integrante do Loteamento denominado 
“Canto do Mar 2ª Etapa B, Setor II”,situado na Praia de 
Guarajuba, Distrito Monte Gordo do Município de 
Camaçari-Bahia, em uma única área totalizando 800,00 
m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ALLAN TIEFENSEE, inscrito no CPF/MF 
sob nº: 297.961.480-72, com Usufruto Vitalício em favor 
de  ROSANE DE FREITAS MANICA, inscrito no CPF/MF 
sob nº: 297.961.480-72 ,conforme o registro no Cartório 
do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 19.233 e 
19.232.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL N° 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 
113,067m e E 341,280m; deste segue confrontando com 
LOTE 02, com azimute de 135°00'00" por uma distância 
de 20,00m  até o vértice V02, de coordenadas N 98,925m 
e E 355,422m; deste segue confrontando com a PRAIA, 
com azimute de 225°00'00" por uma distância de 20,00m  
até o vértice V03, de coordenadas N 84,783m e E 
341,279m; deste segue confrontando com  LOTE 04, 
com azimute de 315°00'00" por uma distância de 20,00m  

até o vértice V04, de coordenadas N 98,925m e E 
327,137m; deste segue confrontando com a  RUA, com 
azimute 45°00'00" por uma distância de 20,00m  até o 
vértice V01,  ponto inicial da descrição deste perímetro 
de 80,00 m.

LOTE ORIGINAL N° 04

LIMITES e CONFRONTANTES:   Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 
98,925m e E 327,137m; deste segue confrontando com 
LOTE 03, com azimute de 135°00'00" por uma distância 
de 20,00m  até o vértice V02, de coordenadas N 84,783m 
e E 341,279m; deste segue confrontando com a PRAIA, 
com azimute de 225°00'00" por uma distância de 20,00m  
até o vértice V03, de coordenadas N 70,641m e E 
327,137m; deste segue confrontando com  LOTE 05, 
com azimute de 315°00'00" por uma distância de 20,00m  
até o vértice V04, de coordenadas N 84,783m e E 
312,995m; deste segue confrontando com a  RUA, com 
azimute 45°00'00" por uma distância de 20,00m  até o 
vértice V01,  ponto inicial da descrição deste perímetro 
de 80,00 m.

Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

LOTE Nº 03-04

 LIMITES e CONFRONTANTES:  Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01,de coordenadas N 
113,067m e E 341,280m; deste segue confrontando com  
LOTE 02, com azimute de 135°00'00" por uma distância 
de 20,00m  até o vértice V02, de coordenadas N 98,925m 
e E 355,422m; deste segue confrontando com a PRAIA, 
com azimute de 225°00'00" por uma distância de 40,00m  
até o vértice V03, de coordenadas N 70,641m e E 
327,137m; deste segue confrontando com  LOTE O5, 
com azimute de 315°00'00" por uma distância de 20,00m  
até o vértice V04, de coordenadas N 84,783m e E 
312,995m; deste segue confrontando com a  RUA, com 
azimute 45°00'00" por uma distância de 40,00m  até o 
vértice V01,  ponto inicial da descrição deste perímetro 
de 120,00 m.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 08 DE FEVEREIRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 18/2019
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
remembramento de  dois  lo tes ,  
denominadas: Lote 01 com área total de 
375,00m², Lote 02 com área total de 
388,00 m², situado na quadra 4, 
Loteamento RECANTO DE JAUÁ, distrito 
de Abrantes, Camaçari – Bahia em uma 
única área totalizando 763,00 m², 
denominado 01-A da quadra 4,  
Loteamento RECANTO DE JAUÁ, distrito 
de Abrantes, Camaçari – Bahia.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 
22 de fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal 
datado do dia 31 de julho de 2018, e tendo em vista o que 
c o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
nº00801.22.09.340.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de dois lotes, 
denominadas: Lote 01 com área total de 375,00m², Lote 
02 com área total de 388,00 m², situado na quadra 4, 
Loteamento RECANTO DE JAUÁ, distrito de Abrantes, 
Camaçari – Bahia em uma única área totalizando 763,00 
m²,denominado 01-A da quadra 4, Loteamento 
RECANTO DE JAUÁ, distrito de Abrantes, Camaçari – 
Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de SYNVAL SAMPAIO FREIRE DE 
CARVALHO, brasileiro, aposentado, casado, 
contabilista, inscrito no CPF/MF sob o n° 001.005.795-
15, portador da Célula de Identidade n°239.861SSP/BA, 
conforme registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de 
n°10714.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE Nº 01: MATRÍCULA: N° 10714
ÁREA(m²): 375,00 m²

“Inicia-se a descrição do Lote de “quina”, o qual mede 
15,00 metros voltado para a rua “D”, com medida igual no 
lado oposto, que tem face voltada para uma propriedade 
particular; Possui outro lado, voltado para a rua “C”, 
medindo 25,25 metros, oposto a ele, o lado mede 25,43 
metros e tem a face voltada para o LOTE 02.”

LOTE Nº 02: MATRÍCULA: N° 10714
ÁREA(m²): 388, 00 m²

“ Inicia-se a descrição do O Lote está localizado entre 
duas propriedades particulares. Um dos lados mede 
15,00 metros voltado para a rua “D”, com medida igual no 
lado oposto, que tem face voltada para uma propriedade 
particular; Possui outro lado voltado para uma 
propriedade particular, medindo 25,61 metros, oposto a 
ele, o lado mede 25,43 metros e tem a face voltada para o 
LOTE 01.”

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE Nº 01-A:
ÁREA(m²): 763,00 m ²

“Lote de quina”, possui uma de suas faces com 25,25 
metros voltado para a rua “C”. A face oposto a essa, mede 
25,61 metros e é voltada para uma propriedade 
particular; Possui outro lado, voltado para a rua “D”, 
medindo 30,00 metros, com lado oposto com a mesma 
dimensão e voltada para uma propriedade particular.”

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

CONTRATO N.º 0134/2019 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa GRIEGE ALVES DAMIÃO - ME.
 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
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identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e GRIEGE ALVES 
DAMIÃO - ME, com sede à Rua Francisco Drumond, 12 
- Centro, Camaçari - Bahia, CEP: 42800-500, telefone 
(71) 3621-4207, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
03.750.945/0001-19, representada neste ato pela Sra. 
GRIEGE ALVES DAMIÃO, brasileira, divorciada, 
empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
n° 410.738.945-68, Carteira de Identidade n.° 
02.756.330-80, SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
das Cajás, 27, Parque Verde I, Camaçari - BA, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00870.11.07.611.2017, decorrente 
de licitação na modalidade de pregão presencial n.º 
021/2018 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0039/2018 e que se regerá pelo 
disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e legislação 
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei 
Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a 
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas 
seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de 
transcrição, os documentos: 
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de Produtos e 
Prestação de Serviços Funerários, visando atender as 
demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES do município de Camaçari, conforme 
Anexos I e II do Edital da licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO 
FINANCEIRO 

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 O valor global deste contrato é R$ 691.875,75 
(seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao 
lote, constante da proposta de preço apresentada pela 

CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
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ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de recebimento 
da Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando 
a empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari (SEDE e ORLA), conforme descrito em ordem 
de serviço, baseado na necessidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS 
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos 
e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 

previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
i) 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 CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao  Município e a terceiros, em função do o b j e t o  d o  
contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
l) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição da 
ambulância em caso de necessidade de m a n u t e n ç ã o  
preventiva ou corretiva das então em uso. Em se tratando 
da rede de atenção às urgências e emergências, a 
substituição deverá ser realizada imediatamente, tão 
logo a CONTRATADA t o m e  c o n h e c i m e n t o  d a  
necessidade. Para isso, a mesma deverá possuir reserva 
de carros à disposição, que s e r ã o  d e s l o c a d o s  
sempre que necessário ou quando solicitado pela 
CONTRATANTE. 
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição 
dos veículos em até 05h do comunicado oficial da 
Administração. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
12 de Fevereiro de 2019 - Ano XVI
Nº 1108 - Pagina. 10 de 12



À CONTRATADA 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 na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
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/serviço; 
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/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 

garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
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 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
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dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 05 de Fevereiro de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

GRIEGE ALVES DAMIÃO
CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
120/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SATIVA 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do 
Con t ra to  n °  120 /2015 ;  ALTERAÇÃO DA 
METAFÍSICA: Este Termo Aditivo vem alterar a planilha 
orçamentária integrante do Contrato nº 120/2015, 
passando a prevalecer as informações constantes da 
planilha anexa, que passa a fazer parte integrante do 
pacto em questão. Destaca-se que a metafísica teve 
acréscimo na ordem de R$81.614,58 (oitenta e um mil, 
seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito 
centavos) e decréscimo na ordem de R$82.065,61 
(oitenta e dois mil, sessenta e cinco reais e sessenta e 
um centavos).  DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo de itens, na forma da 
planilha anexa, fica, através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o valor de R$615.338,43 (seiscentos e 
quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e 
três centavos), correspondente a 24,98% (vinte e 
quatro vírgula noventa e oito por cento) do valor do 
contrato.  DA SUPRESSÃO CONTRATUAL: Tendo em 
vista a necessidade da alteração contratual para 
supressão de quantitativo, o instrumento original 
sofrerá uma redução que se perfaz no valor de 
R$614.890,49 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e 
noventa reais e quarenta e nove centavos), 
correspondente a 24,96% (vinte e quatro vírgula 
noventa e seis por cento).  DO VALOR GLOBAL: Em 
virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica também alterada a Cláusula Terceira do 
Contrato acima descrito, de modo que o valor global do 
contrato passará a ser de R$2.463.033,03 (dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trinta e três 
reais e três centavos).  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do Contrato originário e termo 
aditivo, as quais não foram modificadas por este 
instrumento. Da assinatura: Camaçari-BA, 04 de 
fevereiro de 2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.                                                                                                               
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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