
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1193 de 19 de Junho de 2019 - Pagina: 01 de 14XVI

DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 00715.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor SILVANO GOMES 
PIO, matrícula nº 63921, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor I, lotado na 
Secretaria da Educação – SEDUC, com data retroativa a 
01 de junho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                     
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 28/06/2019, às 10h30, este 

colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Alex Vieira Alves

Conselheira Relatora: Elizangela da Silva Guimarães
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Conselheira Relatora: Rejane Alves dos Santos Lima

Camaçari, 14 de Junho de 2019

____________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

___________________________________________

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2019 DO 
CONTRATO Nº 0184/2016 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO.

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 

Av. Francisco Drumond, s/n, CEP 42.800-970, Centro-
Camaçari-Bahia, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do 
R.G nº 04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0184/2016, conforme Processo Nº 
00388.11.07.611.2016, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00388.11.07.611.2016, Pregão Presencial nº 0062/2016.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA - USF E SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALISTAS - CENTROS DE REFERÊNCIAS, 
VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Terceira – DO PREÇO, PARÁGRAFO 
SEGUNDO, prevista no Sexto Termo Aditivo, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

 Camaçari, 14 de Junho de 2019.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº 88/2019
DE 17 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação de remembramento de 
02(duas) áreas designadas pelo  LOTE 12 com área 
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1.500,00 m² e LOTE 13 com área de 1.500,00 m², 
situados na Quadra F do Loteamento Prolongamento 
de Colônia de Férias Santa Maria, na localidade de 
Itacimirim, no Distrito de Monte Gordo, neste Município 
de Camaçari, a ser remembrado em 01 (um) novo Lote 
13-A, com área de 3.000,00m², na forma que indica:

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 ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 31 de julho de 2018, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00314.22.09.340.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes;

ESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pelo LOTE 12 com área 1.500,00 m² e LOTE 
13 com área de 1.500,00 m², situados na Quadra F do 
Loteamento Prolongamento de Colônia de Férias 
Santa Maria, na localidade de Itacimirim, no Distrito de 
Monte Gordo, neste Município de Camaçari, a ser 
remembrado  em 01 (um) novo Lote 13-A,  com área de 
3.000,00m.

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de TORRES ENGENHARIA LTDA, inscrito 
no CNPJ sob nº: 05.939.797/0001-71, conforme o 
registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia,, sob as matrículas de 
nºs 15.939 E 15.745

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

MATRÍCULA nº 15.745

IMÓVEL: LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto V02, de coordenadas 
N 8.604.161,65m e E 603.560,89m; deste segue 
confrontando a RUA VIII, com azimute de 271°05'04,09" 
por uma distância de 30,00m, até o ponto V03, de 
coordenadas N 8.604.162,22m e E 603.530,88m ; deste 
segue confrontando o LOTE 11 da Quadra F, com 
azimute de 2°19'41,46" por uma distância de 50,00m, até 
o ponto V04, de coordenadas N 8.604.212,19m e E 
603.532,91m ; deste segue confrontando o LOTE 2 da 
quadra F, com azimute de 91°18'13,60" por uma distância 
de 30,00m, até o ponto V05, de coordenadas N 
8.604.211,50m e E 603.562,96m ; deste segue 
confrontando o LOTE 13 da quadra F, com azimute de 
182°22'39,47" por uma  distância de 50,00m, até o ponto 
V02, onde teve início essa descrição.

MATRÍCULA nº 15.939
IMÓVEL:  LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto M01, de 
coordenadas N 8.604.160,71m e E 603.590,88m; deste 
segue confrontando a RUA VIII, com azimute de 
271°47'33,98" por uma distância de 30,00m, até o ponto 
M02, de coordenadas N 8.604.161,65m e E 
603.560,92m ; deste segue confrontando neste trecho 
com o LOTE 12 da quadra F, com azimute de 2°20'25,40" 

R

por uma distância de 50,00m, até o ponto M03, de 
coordenadas N 8.604.211,50m e E 603.562,96m ; deste 
segue confrontando neste trecho com o LOTE 1 da 
quadra F, com azimute de 91°21'11,01" por uma distância 
de 30,00m, até o ponto M04, de coordenadas N 
8.604.210,79m e E 603.593,02m ; deste segue 
confrontando neste trecho com a PRAIA, com azimute de 
182°26'55,60" por uma  distância de 50,00m, até o ponto 
M01, onde teve inicio essa descrição. O polígono contém 
perímetro de 160,00m.  
Art. 3° - Os Lotes resultantes do remembramento ficará 
assim descritos e caracterizados:

LOTE 13- A
IMOVEL: LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto V01, de coordenadas 
N 8.604.160,71m e E 603.590,88m; deste segue 
confrontando a RUA VIII, com azimute de 271°26'18,25" 
por uma distância de 60,00m, até o ponto V02, de 
coordenadas N 8.604.162,22m e E 603.530,88m ; deste 
segue confrontando o LOTE 11 da quadra F, com azimute 
de 2°19'41,46" por uma distância de 50,00m, até o ponto 
V03, de coordenadas N 8.604.212,19m e E 603.532,91m 
; deste segue confrontando o LOTE 1 e LOTE 2 da 
quadra F, com azimute de 91°20'04,08" por uma distância 
de 60,00m, até o ponto V04, de coordenadas N 
8.604.210,79m e E 603.593,02m ; deste segue 
confrontando a PRAIA, com azimute de 182°26'55,60" 
por uma  distância de 50,00m, até o ponto V01, onde teve 
inicio essa descrição. O perímetro desse polígono é de 
220,00m.

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 17  DE JUNHO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
 

  
Diretoria de Urbanismo 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2019 DO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 149/2019, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E PH GESTÃO E 
CONSULTORIA S.A.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro - 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pelo Secretário 
de Turismo, Sr. GILVAN SILVA SOUZA, portador do R.G 
n° 469107278 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 
4 5 8 . 4 9 0 . 0 5 5 - 8 7 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 149/2019, conforme Processo Administrativo 
nº 0079.11.07.350.2019, que se regerá pela legislação 
pertinente e pelas cláusulas e condições seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0079.11.07.350.2019, Dispensa de 
Licitação n.º 005/2019.

OBJETO: Locação de imóvel situado na Estrada do 
Coco, Guarajuba, para instalação da Secretaria de 
Turismo do Município de Camaçari, conforme descrito no 
Termo de Referência n.º 06/2019 – Secretaria de 
Administração.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
01/2019, cujo objetivo é a alteração de dados no Disposto 
na Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, substituindo a dotação 
orçamentária correspondente, conforme o orçamento da 
Secretaria Municipal de Turismo, a partir do presente 
momento responsável por sua gestão, passando a 
constar a seguinte dotação:

Camaçari, 31 de Maio de 2019.

________________________________________
GILVAN SILVA SOUZA

Secretário Municipal de Turismo

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2019 DO TERMO 
DE FOMENTO Nº 05/2018, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O 

.

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMAÇARI,  
inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o n°. 14.109.763/0001-80, 
com sede à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-
970, Centro - Camaçari - Bahia, neste ato representado 
pelo Prefeito Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, portador do R.G n° 04231738-04 SSP-BA, inscrito 
no CIC/MF sob o n° 598.837.315-15, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Termo de Fomento nº 05/2018, 
conforme Processo nº 01329.21.01.817.2018, que se 
regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
13.019/2014 e o Decreto Municipal n° 6.875/2018, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo A d m i n i s t r 
a t i v o nº 01329.21.01.817.2018.

OBJETO: Cooperação técnica e financeira entre o 
SEBRAE/BA e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, visando 
realizar ações que possibilitem o Município e as 
empresas a serem mais competitivas e sustentáveis 
tornando um ambiente propício para o desenvolvimento 
dos negócios, e consequentemente, novos postos de 
trabalho e aumento na geração de renda.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
01/2019, cujo objetivo é a alteração de dados no Disposto 
na Cláusula Sexta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, substituindo u m a d a s 
dotações orçamentárias correspondentes, conforme o 
orçamento da Secretaria Municipal de Turismo, 
passando a constar a seguinte dotação, permanecendo 
as demais dotações inalteradas:

Camaçari, 31 de Maio de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

SERVIÇO DE APOIO 
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA 
BAHIA - SEBRAE/BA
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PARECER NORMATIVO PGMC Nº 04/2019

EMENTA: Parecer Normativo. Concessão 
de isenção fiscal no âmbito do Projeto 
MCMV. Aplicação da Lei Municipal n° 
989/2009. Recomendações.

1. DO RELATÓRIO
Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral de 
Camaçari, visando uniformizar o entendimento, no 
âmbito deste Município, acerca da aplicação da isenção 
fiscal prevista no art. 1o, caput e §§, da Lei Municipal n° 
989/2009, que dispõe sobre incentivos fiscais a projetos 
habitacionais populares, vinculados ao Programa 
Federal Minha Casa, Minha Vida. 
Tal medida se impõe, uma vez que a interpretação, 
quanto aos efeitos do ato concessivo de isenção 
decorrentes da Lei sob análise, nem de longe encontra 
consenso no âmbito do Município de Camaçari. 
Considerando os prejuízos que podem advir da ausência 
de entendimento uniforme quanto à matéria, requer esta 
especializada a aplicação da sistemática prevista no art. 
12, inciso II, da Lei Municipal no 1.443/2016. Para tanto, 
expõe o tema nos termos a seguir delineados.
2. DA ANÁLISE
O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV 
Ab initio, para possibilitar uma maior compreensão do 
tema a ser tratado, cumpre traçar um breve panorama 
descritivo do Programa Minha Casa, Minha Vida, os 
atores nele envolvidos e suas respectivas atribuições e 
responsabilidades.
O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV foi criado 

opela Medida Provisória n  459/2009, convertida na Lei 
oFederal n  11.977/2009, tendo como finalidade “criar 

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 
novas unidades habitacionais ou requalificação de 
imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 
rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 

o4.650,00” (art. 1 , caput).
Trata-se de um programa habitacional federal, 
regulamentado pelo Poder Executivo federal e 
subsidiado pela União, a partir de recursos transferidos 
do Orçamento Geral para o Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), com vistas a garantir o direito 
fundamental à moradia e diminuir o déficit habitacional no 
Brasil, a partir de dados obtidos de órgão oficiais 
brasileiros de pesquisa e/ou análise, em especial o IBGE 
e o IPEA. 
O principal objetivo do Programa consiste em: “[...] criar 
um ambiente econômico confiável que estimule o 
desenvolvimento do mercado formal de habitação com 
subsídios governamentais para as famílias de baixa 

renda e de classe média”. (BRASIL, 2010, p.50).
De acordo com a Lei, a gestão do Programa Nacional de 
Habitação Urbana (PNHU) e do Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR), subprogramas do PMCMV, 
compete ao Ministérios da Fazenda e das Cidades, e a 
operacionalização dos recursos respectivos fica a cargo 

oda Caixa Econômica Federal (CEF) (arts. 9  e 10, Lei 
oFederal n  11.977/2009)

Assim, restou disciplinado que ao Ministério das Cidades 
caberia o estabelecimento de diretrizes, a fixação de 
regras e condições, bem como a definição quanto a 
distribuição dos recursos entre as unidades federativas, 
além do acompanhamento e avaliação do programa. Já 
ao Ministério da Fazenda e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em conjunto com o Ministério das 
Cidades, incumbiria a revisão anual dos limites de renda 
familiar dos beneficiários do Programa e a fixação da 
remuneração devida à Caixa Econômica Federal (CEF) 

opelas atividades exercidas no âmbito deste (Portaria n  
168/2013, Ministério das Cidades). 
A partir disso, constatado/certificado o déficit 
habitacional, os municípios e estados interessados em 
aderir ao PMCMV se habilitaram perante o Ministério das 
Cidades e assinaram com a CEF (interveniente), um 
Termo de Adesão com condições e cláusulas 
previamente estabelecidas pelo Governo Federal 
(Ministério das Cidades) para implementação de 
unidades habitacionais em seus territórios. 
Cumpre assinalar que, para a aprovação de projetos 
vinculados ao Programa, ficou estabelecida a prioridade 
para os estados e municípios ofertantes de uma maior 
contrapartida financeira, consistente, dentre outras, na 
implantação de medidas de desoneração tributária para 
as construções destinadas à habitação de interesse 
social (ICMS, ITCD, ITBI e ISS), na forma disposta no art. 
4º do Decreto Federal nº 7.499/2011. 
Neste contexto, à CEF, como instituição financeira 
responsável pelo Programa, coube a fixação dos critérios 
de habilitação das construtoras, a definição dos 
parâmetros técnicos a serem avaliados e a expedição 
dos atos necessários à sua contratação, tudo conforme 
indicado na legislação de regência e no quanto 
amplamente noticiado nos sites oficiais do Ministério das 
Cidades e da Caixa Econômica Federal. 
Assim, a partir da adesão ao PMCMV pelo ente público, a 
CEF passou a receber das construtoras interessadas 
propostas de compra de terreno e, também, de produção 
e/ou requalificação de empreendimentos, cabendo a 
esta a avaliação da documentação necessária à 
contratação. Após tal análise, a CEF contratava 
diretamente a operação junto à construtora e 
acompanhava a execução das obras pela contratada, 
cabendo ao Poder Público estadual/municipal, tão 
somente, a indicação e seleção dos beneficiários finais 
do PMCMV.
Já as empresas do setor de construção civil, 
interessadas em participar do PMCMV, submeteram 
propostas à CEF para a execução dos projetos de 
construção das unidades habitacionais, na forma 
previamente estabelecida pelo PMCMV e consideradas 
as condições estabelecidas pelo ente público 
beneficiado.
O Município de Camaçari, no intuito de fomentar a 
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construção de empreendimentos vinculados ao PMCMV, 
firmou o Termo de Adesão com a CEF e editou a Lei 

oMunicipal n  989/2009, concedendo isenção fiscal aos 
empreendimentos habitacionais voltados a este, nos 

otermos especificados no art. 1 , caput e §§, da referida lei 
isentiva. Fato divulgado no Diário Oficial do Município à 
época, pelo então prefeito municipal, noticiado da 
seguinte forma: “Outro importante benefício é a isenção 
do ISS (Imposto Sobre Serviço) e ITBI (Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis) às construtoras 
selecionadas pela Caixa para a construção de imóveis 
que atendam a população com até três salários 
mínimos.”.
Vê-se, então, que dentre as contrapartidas ofertadas 
pelo Município de Camaçari, para a sua habilitação e 
seleção no PMCMV, encontra-se a edição da referida Lei 
Municipal concessiva isenção de ISS e ITBI às 
construtoras contratadas pela CEF.
Conforme se percebe, o processo de seleção e 
contratação de empresas para a construção dos 
empreendimentos vinculados ao PMCMV, bem como a 
análise quanto ao atendimento dos requisitos legais das 
construtoras contratadas, ficou, exclusivamente, à cargo 
da CEF. Ao Município não cabia atuar, seja na aprovação 
de projetos e análise de documentos apresentados para 
habilitação dos empreendimentos, seja na contratação 
dos projetos construtivos aprovados. 
Não é demais afirmar que também à CEF restou 
consignada à aplicação das normativas locais vinculadas 
à gestão financeira do Programa, uma vez que, como 
tomadora dos serviços, era a responsável, dentre outros, 
pela retenção dos tr ibutos decorrentes da 
operacionalização dos projetos contratados. 
Por fim, vale registar que a autonomia do ente municipal 
na fixação das regras de participação no PMCMV é 
mínima, equivalendo, portanto, a mero agente executor, 
o que só confirma o caráter integralmente federal do 
Programa. Neste sentido, qualquer descumprimento de 
contrapartida ofertada importa em prejuízo direto à 
União, uma vez que financiador direto do Programa em 
questão. 

oDa aplicação do art. 1 , caput e §§, da Lei Municipal n° 
989/2009.
Passemos então para a análise da aplicação da referida 
isenção fiscal no Município de Camaçari. 
O artigo e parágrafos sob análise assim dispõem (Lei 
Municipal n° 989/2009): 

 oArt. 1  – Fica a Prefeitura Municipal de Camaçari, através 
de seu Poder Executivo, autorizada a conceder Isenção 
Fiscal de impostos, taxas e emolumentos aos 
Empreendimentos Habitacionais voltados ao Programa 
“Minha casa, minha Vida” do Governo Federal, instituído 

opela Medida Provisória n  459, de 25 de Março de 2009.
 o§ 1  – As Empresas que participarem do Programa 

“Minha casa, Minha Vida”, terão isenção do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN – nos 
serviços relacionados a elaboração e implantação dos 
projetos; do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
sob re  os  imóve is  onde  se  rea l i za rão  os  
empreendimentos durante o período de obras, e, 
redução de 50% do ITIV na aquisição da área utilizada 
para construção das habitações.

 o§ 2  – As empresas que aderirem ao Programa “Minha 

Casa, Minha Vida” para usufruírem do benefício fiscal 
descrito no parágrafo anterior, deverão, sempre que 
possível, buscar mão de obra a ser empregada na 
construção das unidades habitacionais de trabalhadores 
residentes e domiciliados no Município de Camaçari há 
mais de um ano, cadastrados no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) e no SINE (Sistema 
Nacional de Emprego)
Os pontos de divergência na aplicação da isenção 
municipal ficaram centrados: i) na necessidade ou não de 
formalização de prévio requerimento junto ao Município, 
mediante processo administrativo próprio, para o gozo do 
benefício, pelas empresas contratadas pela CEF, para a 
execução das obras dos empreendimentos vinculados 
ao PMCMV; ii) e, ainda que entendida a necessidade 
deste, no termo inicial de vigência do referido benefício 
fiscal.
A discordância decorreu da interpretação quanto à 
aplicação ou não da regra insculpida no caput e § 2º do 
art. 52, CTRMC para o caso em questão, uma vez que, a 
lei especial sob exame não previu o prévio requerimento 
para a obtenção do benefício fiscal.
A Junta de Julgamento, órgão responsável pela análise 
inicial do requerimento isentivo em âmbito municipal, 
entendeu, de forma sistemática, pela retroação dos 
efeitos decorrentes da Lei à data de assinatura do 
contrato entre a CEF e as construtoras, tanto em juízo de 
revisão de requerimento isentivo, quando instado a se 
manifestar em sede de pedido de reconsideração; 
quanto em sede de impugnação de ação decorrente de 
autuação fiscal. 
Já o Conselho Municipal de Contribuintes, como órgão 

ade 2  instância das decisões proferidas pela Junta, 
instado a se manifestar em 3 (três) situações distintas, 
entendeu em 2 (duas) delas pela correção da decisão da 
Junta, julgando nulas as autuações e, em apenas 1 (uma) 
delas, considerou correta a autuação fiscal e manteve o 
auto de infração, mesmo havendo, para o caso, Decreto 
Municipal publicado concedendo a isenção desde a 
assinatura do contrato com a CEF. 
As decisões exaradas no âmbito do Conselho para os 
casos de reconhecimento da nulidade da autuação fiscal, 
entenderam pela desnecessidade de requerimento 
prévio, considerando como termo inicial de vigência da 
isenção a data da assinatura do contrato pela empresa 
construtora com a CEF; apenas no último caso citado 
entendeu pela aplicação do caput e § 2º do art. 52, 
CTRMC, com retroação dos efeitos da isenção à data de 
saneamento do processo administrat ivo de 
requerimento.
A Procuradoria do Município, também instada a se 
manifestar neste último caso, entendeu obrigatório o 

orequerimento prévio, ainda que silente a Lei Municipal n  
989/2009, mas por força do quanto disposto no art. 179, 
do CTN, por tratar-se de isenção concedida em caráter 
individual e condicionado, assim dispôs que os efeitos 
concessivos da isenção somente poderiam ser aplicados 
a partir do saneamento do requerimento, conforme 
determinação contida no § 2°, do art. 52, CTRMC. 
Cumpre um aparte para esclarecer que as 
condicionantes estabelecidas na Lei apontam para a 
participação da empresa beneficiada no PMCMV e que 
esta, “sempre que possível”, busque o emprego de mão 
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de obra local na construção das unidades habitacionais.
O fato concreto é que a CEF, como operadora financeira 
do PMCMV, contratante dos serviços a ele relativos e, 
portanto, tomadora responsável pela retenção dos 
tributos municipais acaso incidentes nas operações 
contratadas, aplicou, de pronto, as isenções concedidas 
pela lei camaçariense às construtoras por ela 
contratadas no âmbito do PMCMV, uma vez que estes 
benefícios foram apresentados pelo próprio Município 
como contrapartida para obtenção de aprovação de 
implementação das unidades habitacionais, financiadas 
pela União, em seu território. 
Cumpre registrar que tal modus operandi foi empregado 
desde o início da vigência do PMCMV, pela CEF, e não foi 
observada nenhuma restrição por parte do Município de 
Camaçari quanto ao procedimento adotado. 
Também merece restar consignado que todas 
construtoras, ainda que posteriormente à contratação do 
serviço, protocolaram requerimento para a obtenção do 
benefício fiscal e comprovaram o cumprimento dos 

o orequisitos estabelecidos nos §§ 1  e 2°, do art. 1 , da Lei 
Municipal n° 989/2009. 
Deste modo, cumpre definir com precisão a forma de 
aplicação do benefício tributário concedido com base na 
Lei Municipal nº 989/2009 às empresas participantes do 
“Programa Minha Casa Minha Vida”, que prevê as 
seguintes isenções: de Imposto sobre Serviço de 
Qualquer – ISSQN nos serviços relacionados à 
elaboração e implantação dos projetos; do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre os imóveis onde 
se realizarão os empreendimentos durante o período de 
obras; e redução de 50% (cinquenta por cento) do ITIV na 
aquisição da área utilizada para construção das 
habitações.
A Proteção da Confiança e a Proibição do Venire 
Contra Factum Proprium.
Segundo o Advogado da União, Márcio Luís Dutra de 
Souza, em artigo publicado na revista Âmbito Jurídico: o 
princípio da legalidade é a representação mais evidente 
do Estado de Direito, cuja função administrativa é 
realizada nos termos da lei, respeitando as normas do 
ordenamento jurídico, sob pena de nulidade, assim, 
inferindo-se a clara existência de hierarquia entre a lei e o 
ato administrativo, devendo este jungir-se dentro dos 
limites legais.
Assim, quando a autoridade administrativa se depara 
com um ato administrativo praticado com inobservância 
aos preceitos legais, tem o dever de anulá-lo, em respeito 
aos princípios aos quais se submete, notadamente o da 
legalidade e da predominância do interesse público 
sobre o particular. 
Entretanto, no exercício do controle do ato 
administrativo, não se pode ter como parâmetro 
exclusivo o princípio da legalidade, uma vez que 
contemporaneamente se impõem novos paradigmas de 
controle do ato administrativo, diretamente inferidos do 
princípio do Estado Democrático de Direito, modelo de 
Estado estabelecido pela nossa Carta Magna, ao qual é 
se assegura um amplo espectro de garantias e princípios 
fixados com densidade normativa superior às das regras, 
fazendo com que a atuação da Administração Pública 
passe de uma percepção fechada de legalidade, estrita 
ao texto da lei, para uma atuação em consonância com o 

Direito.
Assim, o ato administrativo não deve ser apenas 
cotejado com o princípio da legalidade, cabe a sua 
valoração sob a perspectiva dos demais princípios de 
Direito Público de idêntica hierarquia que, da mesma 
forma, regem a atividade administrativa, tais como os 
princípios da moralidade, impessoalidade, segurança 
jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e a 
boa-fé. 
Desta forma, é cabível que o princípio da legalidade seja 
mitigado, fazendo preponderar outros princípios 
igualmente relevantes, de modo que possa melhor 
atender o interesse público.
Neste contexto, pode-se afirmar que o princípio da boa-
fé atua como importante elemento para aferição da 
legitimidade de um ato administrativo, sob o fundamento 
da necessidade de se proteger a confiança do 
administrado na estabilidade das relações jurídicas 
firmadas com a Administração Pública. Com efeito, 
dentre as funções do princípio da boa-fé, no âmbito da 
Administração Pública, está a de conservar os vínculos 
firmados entre a Administração e o administrado, 
baseando-se nos princípios da confiança, lealdade e 
verdade, os quais constituem elementos materiais da 
boa-fé, de modo que se possa flexibilizar ou temperar o 
princípio da estrita legalidade.
A segurança jurídica é verdadeira garantia do 
contribuinte. Encontra-se constitucionalmente 
consagrada nas limitações constitucionais ao poder de 
tributar e nos princípios ali enumerados e, como tal, deve 
ser concretizada com o exercício do princípio da 
confiança legítima, que requer a atuação de acordo com 
as expectativas geradas por condutas anteriores. O 
princípio da proteção da confiança ou da confiança 
legítima apresenta-se, assim, alicerçado na expectativa 
de que o comportamento do outro, in casu, o Estado, se 
dará da forma que usualmente acontece. 
O princípio da proteção da confiança surge para o Direito 
como manifestação subjetiva da segurança da jurídica e, 
no campo tributário, revela-se, para o contribuinte, como 
óbice às alterações inesperadas por parte da 
Administração, sedimentando, inclusive, casos que, pelo 
decurso do tempo ou pela prática continuada, não mais 
se admite a revogação ou a anulação do ato 
administrativo, fazendo prevalecer, assim, uma 
legalidade compatível com a confiabilidade adquirida. 
Neste sentido, à Administração se impõe o respeito a 
esse “estado de confiança legítima” e à condução dos 
seus atos de acordo com o respeito à confiança nela 
depositada pelos indivíduos quanto à sua forma de 
atuação. Para a concreta proteção do contribuinte, a 
confiança legítima há de ser considerada nos casos de 
mudanças que impliquem em restrição de direitos, de 
atos administrativos que tornem mais gravosa a situação 
do particular, bem como nas declarações provenientes 
da Administração Tributária.
Reportando-nos para a controvérsia em questão, 
evidencia-se uma contradição entre as decisões 
administrativas emanadas dos diversos órgãos e 
instâncias de um mesmo ente público: o Município de 
Camaçari.
Verificando-se as condições concretas do caso, 
pudemos identificar que as construtoras contratadas pelo 
PMCMV, quanto à aplicação da isenção sob análise, não 
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receberam tratamento uniforme. A depender do órgão 
municipal responsável pela aplicação da norma isentiva, 
tivemos decisão administrativa quanto ao termo inicial de 
vigência do benefício fiscal variando entre a data da 
assinatura do contrato pela construtora com a CEF, a 
data do saneamento do requerimento isentivo e a data de 
protocolo do requerimento formulado. 
Na prática, como já dito, a própria CEF, ao realizar os 
pagamentos referentes aos serviços, já aplicava o 
benefício fiscal, sem nenhum questionamento quanto a 
este procedimento por parte do Município. Isso é 
relevante, tendo em vista que à CEF cumpriria proceder à 
retenção do tributo acaso entendesse/fosse este devido. 
Também somente à CEF cabia ver i f icar o 
enquadramento do imóvel no PMCMV, condição legal 
estabelecida para obtenção do benefício fiscal.
Como se vê, o próprio Município entendeu, na quase 
totalidade das vezes, que o benefício fiscal vigoraria 
desde o momento da contratação da construtora, e nesta 
direção se manifestou. Ademais, a sobrevivência de uma 
única autuação fiscal revela, por si só, o desacerto da 
autuação. 
Cumpre consignar que as decisões administrativas 
devem guardar um mínimo de coerência, não se 
admitindo tratamento diferenciado para hipóteses 
rigorosamente idênticas. Neste sentido, alerta Alexandre 
Aragão que "à Administração Pública é vedado, de forma 
geral, empregar entendimentos contraditórios e/ou 
desconformes com os precedentes antes estatuídos por 
ela própria, à vista dos mesmos elementos fáticos”. 
Assim, a vedação de conduzir-se em oposição aos 
próprios atos impede toda e qualquer ação contrária à 

 conduta administrativa validamente praticada em 
situação anterior. Neste sentido, já restou entendimento 

oassentado pelo STJ, no REsp n  605.687-AM, in verbis: 
“a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, 
exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 
contradição com o que foi a sua atitude anterior, 
interpretada objetivamente, de acordo com a lei”.
Analisando o caso em tela, chega-se à conclusão de que 
a Administração praticou atos contraditórios à ilegalidade 
que nesse  momento  aponta .  Os  d iversos  
posicionamentos municipais atestando o cabimento do 
benefício a partir da data da assinatura do contrato 
criaram uma concreta confiança do particular quanto à 
correção de sua atuação, atuação esta que, protegida 
pelo princípio da boa-fé objetiva, deve sagrar-se 
traduzida na obrigação da Administração de não venire 
contra factum proprium, isto é, de não adotar novo 
comportamento contrário à conduta anteriormente 
manifestada. 
Assim sendo, é legítimo às empresas envolvidas nas 
operações do PMCMV, ao aderirem ao contrato, 
contarem com a isenção e desconto assegurados. É de 
se supor que sem tais benesses teriam postura distinta e, 
talvez, sequer participassem do programa. A 
manutenção de decisões ou atos contraditórios pela 
Administração Pública fere, de uma só vez, os interesses 
particulares e públicos envolvidos.
Destarte, entendemos que deve a Administração Pública 
municipal adequar a sua conduta e adotar medida 
uniforme, de acordo com as regras preestabelecidas e 
amplamente divulgadas, respeitando, com isso, a ratio 

do legislador federal, criador do PMCMV e dos atores 
envolvidos em sua execução. 
Diante do quanto exposto, parece adequado asseverar 
que, verificando-se preenchidas as condições concretas 
inerentes à concessão do benefício fiscal, não pode o 
Município deixar de concedê-lo, sob pena de 
arbitrariamente frustrar expectativas legítimas. E, não 
menos importante, deve fazê-lo observando a maior 
amplitude temporal permitida: desde a assinatura do 
contrato.

3. DA CONCLUSÃO

Deste modo, é o opinativo da Procuradoria Geral do 
Município que, ainda que intempestivo o 
requerimento,  preenchidas as condições 

oestabelecidas no art. 1 , caput e §§, da Lei Municipal 
n° 989/2009, deverão ser concedidas as isenções 
nela previstas às empresas construtoras que 
firmaram contrato com a CEF, no âmbito do PMCMV, 
vigendo estes, desde o momento da assinatura do 
referido contrato.

É o parecer, que submeta à apreciação do Conselho de 
Procuradores do Município.

Camaçari, 10 de abril de 2019.

o ¹ DIÁRIO OFICIAL DE CAMAÇARI - ANO VI - N  
303 - de 18 a 24 de abril de 2009.

² Art. 52. A isenção concedida em lei especial 
poderá ser condicionada a requerimento do 
interessado, conforme dispuser o regulamento. § 
1° (...) § 2° O beneficio da isenção começa a 
vigorar a partir da data de saneamento do 
processo administrativo de requerimento, exceto 
no caso de isenção relativa ao IPTU, que terá 
vigência a partir de 1° de janeiro do exercício 
seguinte ao do requerimento

³ Vide, neste sentido, os decretos concessivos de 
oisenção baseados na base na Lei Municipal n  

989/2009, publicados no Diário Oficial do 
osMunicípio nas edições n  680/2016, 697/2016, 

737/2017, 751/2017, 754/2017 e 820/2017. 

 Ocorre que, ao final da obra, alguns dos 
empreendimentos contratados foram autuados e 
tiverem sua isenção questionada pelo Município, 
sob o argumento de inaplicabilidade do benefício 
por ausência de requerimento prévio. Destas 
autuações fiscais, apenas uma subsistiu. 

  Em que pese o argumento de afronta à 
literalidade prevista no CTRMC, importa registrar 
que, em sentido contrário ao quanto prescrito na 
norma insculpida no art. 52, caput, temos o art. 55, 
inciso iv, do mesmo Código, que nestes termos 
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estabelece: Art. 55. O sujeito passivo tem direito 
à restituição total ou parcial do tributo pago, 
nos seguintes casos: iv - quando for 
reconhecida a imunidade ou concedida a 
isenção, e o beneficiado fizer prova de que ao 
tempo do fato gerador ela já preenchia os 
pressupostos para gozar do benefício.

 ARAGÃO, Alexandre Santos de Aragão. Teoria 
das autolimitações administrativas: atos próprios, 
confiança legítima e contradição entre órgãos 
administrativos. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
Porto Alegre, n. 35, abril. 2010. Disponível em: < 
h t tp : / /www. rev i s tadou t r i na .  t r f 4 . j us .b r /  
artigos/edicao035/alexandre_aragao.html> 
Acesso em: 09 ago. 2010. Acesso em: 12 de fev de 
2019

CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procuradora Chefe do Administrativo

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em 
reunião ocorrida em 10/04/2019, conforme previsto na 
Lei Municipal n. 1.443/2016:

BRUNO NOVA SILVA

Procurador-Geral do Município

BRUNO HELÁSIO AMORIM

Subprocurador-Geral do Município

CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procuradora Chefe do Administrativo

VIRGÍNIA SANTANA CORREA OLIVEIRA
Procuradora Chefe da Fiscal

PAMELA CONCEIÇÃO GAVAZZA
Procuradora Chefe do Contencioso

CARLOS EDUARDO B. CERQUEIRA
Presidente da Associação dos Procuradores do 

Município de Camaçari - APMC

E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Camaçari.

Aprovo o Parecer normativo supra.

Camaçari, 30 de abril de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

Prefeito do Município de Camaçari

PORTARIA 05/2019
DE 17 DE JUNHO DE 2019

“DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DE USO 
DE GARRAFAS, COPOS E PRATOS DE 
VIDRO EM LOGRADOURO PÚBLICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que esta cidade tradicionalmente 
acolhe com muita alegria um grande público, entre 
visitantes e moradores durante o período do evento 
junino denominado CAMAFORRÓ 2019, a serem 
promovidos pela Prefeitura Municipal de Camaçari no 
Espaço Camaçari 2000.

CONSIDERANDO a possibilidade de causar danos 
físicos a terceiros;

RESOLVE

Art. 1º - Ficam proibidos os vendedores ambulantes, 
bares, lanchonetes e estabelecimentos afins, a venda de 
bebidas envasadas em vasilhames de vidro (garrafas, 
copos e similares), bem como a produção e 
comercialização de churrasco e queijo coalho no espeto 
de qualquer material que se possa causar danos a 
terceiros, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2019, a partir 
das 17:00 até as 06:00 do dia subsequente, no circuito do 
CAMAFORRÓ 2019.

Art. 2º - A interdição do estabelecimento bem como a 
apreensão da mercadoria ocorrerá caso não seja 
cumprido o que determina o artigo 1º. 

Art. 3º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE 
JUNHO DE 2019.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
457/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: JOSECELLI 
KILDARE FRAGA GOMES. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato n° 457/2018; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 05 (cinco ) meses de modo que, a 
partir de 07 de Maio de 2019, passará a viger até  07 
de Outubro de 2019.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 de Maio  de 2019. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
456/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: MAURICIO PAES 
INACIO.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
456/2018;  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 05 (cinco ) 
meses de modo que, a partir de 07 de Maio de 2019, 
passará a viger até  07 de Outubro de 2019.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 
de Maio  de 2019. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
458/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: RUDIVAL ALMEIDA 
GOMES JUNIOR. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do 
Contrato n° 458/2018;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 05 
(cinco ) meses de modo que, a partir de 07 de Maio 
de 2019, passará a viger até  07 de Outubro  de 
2019. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 
de Maio  de 2019. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 108/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO:  3A PROJETOS AMBIENTAIS 

EIRELLI-EPP.   DO OBJETO:  Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira (Do 
Preço) do instrumento original, assinado em 09 de 
maio de 2016, cujo objeto é a execução do Projeto 
de Trabalho Técnico Social (PTTS), no 
empreendimento Residencial Cardeais e 
Andorinhas, integrantes do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) para a execução dos serviços 
de forma continuada visando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
DO PREÇO: O contrato descrito na cláusula anterior 
sofrerá acréscimo de 24,85% (vinte e quatro vírgula 
oitenta e cinco por cento), o que corresponde ao 
valor de R$ 90.175,68 (noventa mil, cento e setenta 
e cinco reais e sessenta e oito centavos), tendo, 
assim, seu valor global modificado para 
R$453.055,68 (quatrocentos e cinquenta e três mil, 
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 
tendo sido apresentada Nota de Empenho da 
despesa para comprovar a existência de dotação 
orçamentária para fazer frente a tal acréscimo.  DO 
PRAZO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o prazo que vigorará, conforme Segundo 
Termo aditivo, até 15 de agosto de 2019.  Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do acréscimo presente termo aditivo 
correrão por conta do Ação: 4038; Natureza de 
Despesa:3.3.90.39.00; Fonte: 9124000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 14 de 
maio de 2019. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 145/2016. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE RR CLÍNICA 
OFTALMOLÓGICA LTDA. CONTRATADO: DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do instrumento original, 
assinado em 17 de junho de 2016, cujo objeto é a 
prestação de serviço de natureza continuada: 
prestação de serviço de saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS na área Hospitalar 
de Urgência/Emergência – 24 horas incluindo 
sábados, domingos e feriados, cirurgias eletivas, 
serviços médicos ambulatoriais especializados, 
serviços auxiliares de diagnose e terapia (SADT) 
nas diversas especialidades, a fim de assegurar a 
melhor promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar as atividades da rede pública em 
todos os procedimentos. DO PRAZO: Fica, por este 
instrumento, prorrogada a vigência do contrato 
n.145/2016, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir 
de 17 de junho de 2019 até 17 de junho de 2020. DO 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
19 de Junho de 2019 - Ano XVI
Nº 1193 - Pagina. 10 de 14



PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global no valor de R$ 843.824,40 (oitocentos e 
quarenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais 
e quarenta centavos). As despesas referente a 
presente renovação serão  por meio da Ação 4023, 
Natureza da Despesa 33903900, Fonte 0114000, 
6102000.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original.  
DA RATIFICAÇÃO; Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 22 
de meio de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 0099/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: CONSÓRCIO 
CAMAÇARI LIMPA.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a planilha 
orçamentária integrante do Contrato n° 0099/2017;  
ALTERAÇÃO DA METAFÍSICA:  Através do 
presente Termo Aditivo, fica alterada a planilha 
orçamentária integrante do Contrato nº 0099/2017, 
cujo objeto é a execução dos serviços de limpeza 
urbana e operação de aterro no Município de 
Camaçari – BA, passando a prevalecerem as 
informações constantes na planilha anexa, que 
passa a fazer parte integrante do pacto em questão.  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
Contrato originário, as quais não foram modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 
31 de Maio de 2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO 
DA SILVA. MUNICÍPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
080/2016. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO:  FOCO OPINIÃO E 
MERCADO LTDA.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato n° 080/2016, originalmente firmado em 
08 de março de 2016; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 18 de maio 
de 2019, passará a viger até 18 de maio de 2020. DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço unitário, não sendo criada 
nenhuma despesa com o presente aditivo, que se 
limita a estabelecer a prorrogação do prazo para 
entrega dos itens já contratados, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi 
estabelecido no instrumento contratual original. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 30 de Abril de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO Nº 124/2018. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: 
NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP.  DO OBJETO: 
Alterar o valor unitário dos itens 06 e 07, código 
material 89493 E 89494, previstos na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2018, firmada em 
05 de junho de 2018, conforme objeto retro citado, o 
qual era de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco 
centavos) e R$ 2,50 (dois reis e cinquenta 
centavos), respectivamente, e passará a ser de R$ 
2,30 (dois reais e trinta centavos) e R$ 2,90 (dois 
reais e noventa centavos).  Fica mantida a forma de 
pagamento previsto no bojo do contrato original.  Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Ação: 4020; Natureza de Despesa: 
3.3.9.0.3004; Fonte 6102000;    DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
mod i f i cadas  por  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: Camaçari,-BA 03 de junho de 2019. 
ELIAS NATAN MOARES DIAS. MUNICÍPIO. 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº. 349/2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO:  EMPRESA CAMAÇARI  
MANUTENÇÃO SPE LTDA. DO OBJETO: RETI-
RATIFICAR o contrato n° 349/2018, instrumento que 
foi firmado pelas partes em 23 de outubro de 2018, 
no tocante ao equívoco constatado na sua cláusula 
primeira. DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco 
que se fez constar na cláusula primeira do contrato 
nº. 349/208, onde se Lê: Este termo aditivo tem por 
finalidade alterar a cláusula quinta da contratação 
nº; 349/2018,  originalmente firmado em 23 de 
outubro de 2018, cujo objeto encontrasse na 
cláusula anterior, Leia-se: Este termo aditivo tem por 
finalidade alterar a cláusula terceira da contratação 
n. 349/2018, originalmente firmado em 23 de 
outubro de 2018 cujo a objeto encontrasse descrito 
na cláusula anterior. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
mod i f i cadas  por  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: Camaçari,-BA 07 de junho de 2019. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº. 349.1/2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADOS: EMPRESA CAMAÇARI 
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MANUTENÇÃO SPE LTDA E JOTAELE LTDA - 
EPP. DO OBJETO: RETI-RATIFICAR o contrato n° 
349.1/2018, instrumento que foi firmado pelas 
partes em 14 de novembro de 2018, no tocante ao 
equívoco constatado na sua cláusula primeira. DA  
ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez 
constar na cláusula primeira do contrato nº. 
349.1/2018, onde se Lê: Este termo aditivo tem por 
finalidade alterar a cláusula quinta do TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO 349.1/2018,   originalmente 
firmado em 14 de novembro de 2018, cujo objeto 
encontrasse na cláusula anterior, Leia-se: Este 
termo aditivo tem por finalidade alterar a cláusula 
terceira do TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO 
349.1/2018,  originalmente firmado em 14 de 
novembro de 2018, cujo a objeto encontrasse 
descrito na cláusula anterior. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
mod i f i cadas  por  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: Camaçari,-BA 07 de junho de 2019. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. 

CONTRATO N.º 0300/2019. LOCTOLDOS 
LOCAÇÃO E DE EQUIPAMENTOS TOLDOS E 
SERV.  LTDA,  PREGÃO N°  0018 /2018  
(PRESENCIAL) – COMPEL. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada Contratação de Ata de 
Registro de preço para serviço de locação, 
montagem e desmontagem de toldos e cortinas para 
serem utilizados pela Administração Pública 
Municipal, com o valor global de R$286.564,00 ( 
Duzentos e oitenta e seis reais, quinhentos e 
sessenta e quatro reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001; Elemento de Despesa: 
339039 Fonte: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 
13/06/2019. JOSÉ GAMA NEVES – SECRETÁRIO 
DE GOVERNO.

TERMO DE REVOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR os LOTES 04, 06, 09, 10 e 

o12 do PREGÃO N  017/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço para 
aquisição de curativos especiais para tratamento de 
feridas agudas e crônicas. 17/06/2019. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – Secretário da Saúde.

Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de locação 
veículos para atender eventos realizados e apoiados 
pela Administração Pública

Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0121/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de espirometria (prova de função pulmonar) e 
emissão de laudo do exame à distância, visando atender 
a demanda da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari, Bahia. Acolhimento: 09/07/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 09/07/2019, às 14h00min; 
Disputa: 09/07/2019, às 15h30min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretária do Governo do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
112/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL,cujo objeto é o 
Registro de Preço para 

. LOTE 01: VALOR GLOBAL: 
R$ 3.339.996,00 (três milhões trezentos e trinta e 
nove mil novecentos e noventa e seis reais); 
PROMINENTE FORNECEDOR: DZSET TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA LTDA. LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$ 
2.494.993,50 (dois milhões quatrocentos e noventa e 
quatro mil novecentos e noventa e três reais e 
cinquenta centavos); LOTE 03: VALOR GLOBAL: R$ 
510.331,00 (quinhentos e dez mil trezentos e trinta e 
um reais). PROMINENTE FORNECEDOR: SAFIRA 
TRANSPORTES E TURISMO EIRELI. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 19/06/2019. JOSE GAMA NEVES.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0218/2019 – 
PREGÃO Nº 112/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para 
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locação veículos para atender eventos realizados e 
apoiados pela Administração Pública

 
  

Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
locação veículos para atender eventos realizados e 
apoiados pela Administração Pública

. PROMINENTE 
FORNECEDOR: DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
LTDA. LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 3.339.996,00 
(três milhões trezentos e trinta e nove mil novecentos 
e noventa e seis reais), conforme descrito abaixo:

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0219/2019 – 
PREGÃO Nº 112/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para 

. PROMINENTE 
FORNECEDOR: SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO 
EIRELI. LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$ 2.494.993,50 
(dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil 
novecentos e noventa e três reais e cinquenta 
centavos); LOTE 03: VALOR GLOBAL: R$ 510.331,00 
(quinhentos e dez mil trezentos e trinta e um reais), 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. JOSE GAMA 
NEVES – SECRETÁRIO DO GOVERNO.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 06/2019; CONTRATADA: 
LOGNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: contratação de empresa especializada para 
fornecimento de um Link Dedicado de Internet, incluindo 
manutenção e suporte técnico, que possibilite ainda a 
interligação do Aterro Sanitário e a Sede da Limpec. VALOR 
GLOBAL R$ 16.249,92 (Dezesseis mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e noventa e dois centavos).  Fundamentada no Art. 
24, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 Data da RATIFICAÇÃO: 
03/05/2019. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - 
DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 
005/2019. TERMO DE DISPENSA DISPENSA Nº. 006/2019. 
OBJETO: contratação de empresa especializada para 
fornecimento de um Link Dedicado de Internet, incluindo 
manutenção e suporte técnico, que possibilite ainda a 
interligação do Aterro Sanitário e a Sede da Limpec. 
CONTRATADA: LOGNET TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA LTDA. VALOR GLOBAL R$ 16.249,92 
(Dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e 
dois centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 33.90.40.00; Fonte de Recurso: 
0100.000 e/ou 0250.000. VIGÊNCIA: até 02/05/2020. 
ASSINATURA: 03/05/2019 - ARMANDO BRIGTH MANSUR 
FILHO – DIRETOR - PRESIDENTE
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