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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO DE 25 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 01690.11.02.882.2019,
RESOLVE
EXONERAR, a pedido, a servidora PATRICIA PIEDADE
DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula nº 8748, ocupante
do cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor
II, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, a partir de
01 de julho de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 25 DE JUNHO DE 2019.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE
TRABALHO para o (a) servidor (a) GIULIANO RODIN
MELO DOS SANTOS, matricula nº 60843, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE
ADM, lotado (a) na Procuradoria Geral do Municipio PGM, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta)
horas semanais, a partir da data da publicação deste
Decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 29 DE JULHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios
para enquadramento do pessoal do Magistério e
Professores estáveis da educação básica de Camaçari,
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para
jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá
outras providências e,

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 6598/2018,
RESOLVE

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2899/2016,
RESOLVE
ENQUADRAR o (a) servidor (a) REJANE DE FREITAS
PEREIRA, matricula nº 61903, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR I, lotado
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação
deste decreto.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:23:22 -03'00'
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM29 DE JULHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios
para enquadramento do pessoal do Magistério e
Professores estáveis da educação básica de Camaçari,
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para
jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá
outras providências e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 8045/2018,

MUNICÍPIO

Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2055/2018,

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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RESOLVE
CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE
TRABALHO para o (a) servidor (a) ERICA DE OLIVEIRA
CABRAL, matricula nº 63430, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de URBANISTA, lotado (a)
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente - SEDUR, de 30 (trinta) horas semanais para 40
(quarenta) horas semanais, a partir da data da publicação
deste Decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 31 DE JULHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E
MEIO AMBIENTE

RESOLVE
ENQUADRAR o (a) servidor (a) RITA DE CASSIA LIMA
DOS SANTOS, matricula nº 8557, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação
deste decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 29 DE JULHO DE 2019.

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei
nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 1648/2019,

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

RESOLVE
REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) EDUARDO
LUIS GARCIA, matrícula nº 60606, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADM
40H, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 40
horas semanais para 20 horas semanais, pelo período de
01 (um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir da
data da publicação deste Decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2019.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:25:51 -03'00'
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2019

RESOLVE
Conceder 15 (quinze) dias de férias, anteriormente
suspensas por meio da Portaria PGM nº 005/2018, a
partir de 12 de julho de 2019, referente ao período
aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017, a servidora
ALINE SALUSTIANO DIAS, matrícula nº 060752,
ocupante do cargo de Assessor Técnico, lotada na
Procuradoria-Geral do Município – PGM.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,

PORTARIA Nº 25/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 1636/2019,

O Procurador-Geral do Município de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
RESOLVE

RESOLVE
REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) LILIANE
DOS SANTOS REIS, matrícula nº 63165, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de TEC. DE SEG.
DO TRABALHO, lotado (a) na Secretaria da Saúde SESAU, de 30 horas semanais para 15 horas semanais,
pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua
remuneração, a partir da data da publicação deste
Decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2019.

Conceder 15 (quinze) dias de férias, anteriormente
suspensas por meio da Portaria PGM nº 23/2019, a
partir de 12 de agosto de 2019, referente ao período
aquisitivo de 30/05/2018 a 29/05/2019, a servidora
PAMELA CONCEIÇÃO GAVAZZA, matrícula nº 62766,
ocupante do cargo de Procurador do Município, lotada na
Procuradoria-Geral do Município – PGM.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

PORTARIA PGM Nº 26/2019

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Nomeia interinamente a chefia da
Procuradoria do Contencioso, na forma
instituída pela Lei Municipal nº
1.443/2016.

PGM

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 24/2019
12 DE AGOSTO DE 2019
O Procurador-Geral do Município de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de
22 de junho de 2016, determinou a reorganização da
Procuradoria Geral do Município criando Procuradorias
Especializadas (artigo 9º);
CONSIDERANDO que cada Procuradoria Especializada
deve ser chefiada por Procurador do Município de
carreira, designado pelo Procurador Geral para tal
função, conforme previsto no artigo 10 da Lei municipal nº
1.443/2016;
CONSIDERANDO o gozo de férias pelo Procurador
Chefe da Procuradoria do Contencioso no período de
12/08/2019 à 26/08/2019;

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:26:33 -03'00'
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RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a
presente Portaria designando o exercício interino da
chefia da Procuradoria do Contencioso nos seguintes
termos:
Art. 1º. A Procuradoria do Contencioso será chefiada,
interinamente, entre 12/08/2019 e 26/08/2019 pelo
Procurador do Município Renan Machado Lima –
Matrícula 62775.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.
Camaçari, 12 agosto de 2019.

SESAU

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO N.º 0347/2019

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

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 ELETRÔNICO N.º 0227/2018
- COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços 0025/2019;
c) Proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com substituição de peças e acessórios de
reposição, nas ambulâncias do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192,
conforme Anexo I 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

Contrato de prestação de serviços que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI e a empresa SALVADOR
T R ATO R E S E S I S T E M A S
HIDRÁULICOS LTDA-EPP.
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco
Drummond s/n.o , Camaçari – BA, representado
neste ato pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS
NATAN MORAES DIAS, brasileiro, casado, portador
da carteira de identidade - RG n.º 1.385.521 SSP-BA,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n.º
197.991.955-00, doravante denominado
CONTRATANTE, e SALVADOR TRATORES E
SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA-EPP, com sede à
Rua Eurico Temporal, 118-B, Valéria, Salvador Bahia, CEP: 41300-140, telefone (71) 31027222/99715-2400, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
02.805.041/0001-80, representada neste ato pela
Sra. ANA LÚCIA PAIM DO NASCIMENTO,
brasileira, casada, empresária, inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas sob n° 078.349.005-44,
doravante denominada CONTRATADA, cuja
celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do
processo administrativo n.º 00822.11.07.611.2018
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,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

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$ 125.558,30
(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta
e oito reais e trinta 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.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:26:58 -03'00'
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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
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
Quando da execução dos serviços, a CONTRATADA,
deverá dispor de infra-estrutura no município de
Salvador, Camaçari ou mais municípios limítrofes de
Camaçari (Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias D' avila e

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Mata de São João) para o pronto atendimento aos prazos
estipulados no contrato, tendo em vista que as
ambulâncias do SAMU prestam atendimento neste
município facilitando assim, o deslocamento dos
profissionais para fiscalização dos serviços prestados,
gerando como consequência um baixo custo para
administração pública.
A CONTRATADA deverá possuir local coberto e seguro
com capacidade para abrigar os veículos quando os
mesmos estiverem sendo reparados, evitando, assim
que fiquem expostos às condições climáticas que
prejudiquem o bom estado de conservação;
Deverá ainda possuir os seguintes equipamentos:
- Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos
veículos;
- Kaptor ou rastreador para a análise de sistemas de
injeção eletrônica;
- Ferramentas adequadas para a realização dos reparos
nos veículos com segurança e precisão, e os demais,
necessários a perfeita execução do objeto contratado.
CLÁUSULA SETIMA - 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 da
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 Referência (Anexo
I do Edital que instruiu esta contratação), que são partes
integrantes deste instrumento contratual 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 licitação, em especial, 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 as
despesas com insumos, materiais, transporte,
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas,
previdenciários e tributários decorrentes da execução do
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:27:24 -03'00'
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contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira 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 junto
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, ficar 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
por escrito com as justificativas, devidamente
acompanhada de cópia autenticada da documentação
que comprove o ocorrido;
g.2) encaminhar a documentação exigida no subitem
11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE.
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 objeto do
contrato firmado.
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões 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 manutenção
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 tome conhecimento da
necessidade. Para isso, a mesma deverá possuir reserva
de carros à disposição, que serão deslocados 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
alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
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.
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§ 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS
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
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prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento
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
legislação vigente, 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, 22 de Julho de 2019.
ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE
ANA LÚCIA PAIM DO NASCIMENTO
CONTRATADA

SEDUC

Diário Oficial do
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0006/2019 DO
CONTRATO Nº 0338/2019 DA EMPRESA ARTES
GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA -EPP.
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,
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Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº
598.837.315-15, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
contrato nº 0338/2019, conforme Processo nº
00152.11.07.611.2019, que se regerá pela legislação
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e
condições seguintes:
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pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008,
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013,
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
01288.22.09.746.2019, de 12 de junho de 2019,
RESOLVE:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº
00152.11.07.611.2019, Pregão Presencial nº 0041/2019.
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO
DO REFERENCIAL CURRICULAR PEDAGÓGICO.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento
nº 0006/2019, cujo objeto é a alteração do Disposto na
Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:

Camaçari, 10 de junho de 2019

SEDUR

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 102 / 2019
DE 15 DE AGOSTO DE 2019
O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 04 (quatro) anos, ao
interessado EMPRESA DE TERMOPLASTICOS DO
NORDESTE ETENO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº
08.516.950/0002-66, com sede na Rodovia BA 535, Via
Parafuso, S/N, KM 13 e 14, Quadra 2, Lote 6,
nas
coordenadas UTM 574.134 E / 8.590.772 S, inserido na
poligonal da Zona de Expansão Controlada ZEC. 4 e
Zona de Expansão de Comércio e Serviços na
Macrozona Urbana da Sede CA-ZU.1 - Distrito Sede,
Camaçari- BA. conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de
janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de
setembro de 2008, para o funcionamento da atividade de
fabricação de resinas termoplásticas por mistura a frio,
matérias-primas: polietileno de alta densidade (PEAD),
polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno de
baixa densidade linear (PELBD) e polipropileno (PP),
com uma capacidade produtiva de 8.884 toneladas por
ano, numa área total de 1.800,00 m². Esta Licença está
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a
unidade industrial de acordo com o exigido nas normas
legais, devendo a empresa atuar sempre de forma a
minimizar os impactos e visando: a) otimização da
logística de matérias-primas mediante emprego de
embalagens retornáveis, tendo como resultado uma
diminuição na perda de matéria-prima e da geração de
resíduos sólidos; b) evitar desperdícios e reduzir
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais,
atuando sempre de forma preventiva em relação aos
riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado
em tecnologias mais limpas; c) priorizar a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; II apresentar no prazo de 30 (trinta) dias: a) o Atestado de
Vistoria do Corpo de Bombeiro do Estado da Bahia,
referente ao projeto de segurança e combate a incêndio;
b) comprovante de registro no Cadastro Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais – CEAPD/BA; c) comprovante do
pagamento trimestral da TCFA/IBAMA; III - promover a
sinalização horizontal e vertical das vias internas da
empresa, áreas de armazenamento, produção, conforme
padrão legalmente estabelecido, mantendo os
dispositivos de sinalização em perfeito estado de
conservação; IV - manter atualizados os planos e
programas propostos para o empreendimento: o Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o
Projeto de Educação Ambiental (PEA), o Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR),
Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o
objetivo de promoção e preservação da saúde do
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais executado; V - promover periodicamente
junto aos funcionários, a realização de programas de
educação ambiental e de treinamento de segurança,
quanto a aplicação dos programas e planos da empresa,
e apresentar à SEDUR quando do requerimento de
renovação desta licença a documentação
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; VI
-cumprir os requisitos estabelecidos nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
quanto: a) manter em condições adequadas de
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06;
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos,
da NR - 11; VII - manter nos materiais e substâncias
empregados, manipulados ou transportados no local de
trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos
com sua composição, recomendações de socorro
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais
recente para conhecimento pelos funcionários; VIII acondicionar os resíduos sólidos destinados à
armazenagem provisória em área adequada, dotada de
cobertura e piso impermeabilizado, devidamente
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo
os critérios de armazenamento das normas técnicas da
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; IX direcionar adequadamente os efluentes domésticos para
fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT
n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus
arquivos documentação comprobatória do serviço de
limpeza; X - é vedado quaisquer interligações com outras
instalações prediais do sistema de esgotamento de
águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XI não ocupar nem modificar Área de Preservação
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos
hídricos, conforme estabelece a legislação ambiental
vigente, e adotar medidas de proteção necessária com
colocação de placas de sinalização com informações da
área a ser protegida; XII - atender rigorosamente as
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos
documentos comprobatórios; XIII - em caso de impacto
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento
de suas atividades; XIV - comunicar, de imediato à
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência
do empreendimento, adotando as medidas corretivas
cabíveis; XV - requerer previamente à SEDUR, a
competente licença para alteração que venha a ocorrer
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no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº
913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou
municipal, quando couber, para que a mesma alcance
seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias
dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente –
SISMUMA.
Art.4º. É considerada infração ambiental passível de
multa e revogação da mesma se descumprir os prazos
para o atendimento de condicionantes, conforme
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO AO
C O N T R ATO N º 3 6 6 / 2 0 1 8 . C O N T R ATA N T E :
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:
EMPRESA CM CONSTRUTORA LTDA. EIRELI. DO
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a
Cláusula Terceira do CONTRATO Nº 366/2018; DO
ACRÉSCIMO: Tendo em vista a necessidade de
acréscimo de itens, fica, através do presente Termo
Aditivo, acrescido ao mesmo o valor de R$ 588.288,61
(quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito
reais e sessenta e um centavos), correspondente a
16,83% (dezesseis vírgula oitenta e três por cento).
Deste modo, o valor global do contrato nº 366/2018
passará a ser de R$ 4.083,003,84 (quatro milhões,
oitenta e três mil, três reais e oitenta e quatro centavos).
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
contrato original.
Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente termo
aditivo correrão por conta da Ação 3022; Elemento
44905100, Fonte 0100.000.
DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e
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dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas por
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 10 de
Julho de 2019. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.
MUNICÍPIO.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O N º 2 3 8 / 2 0 1 8 .
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E
CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula
Terceira (Do Preço e do Regime de Execução) do
instrumento original, assinado em (e cuja vigência
passou a valer em 03 de julho de 2018, com a emissão
de ordem de serviço), cujo objeto é contratação de
empresa prestadora de serviços especializados na
elaboração de projetos executivos e complementares de
infraestrutura, contemplando: sinalização,
pavimentação, drenagem, paisagismo, contenção de
obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário
nos distritos de Monte Gordo. Abrantes e Sede, no
município de Camaçari-BA, conforme o Edital de
Concorrência nº006/20167- REEDIÇÃO, visando
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Camaçari. DO VALOR: O contrato descrito na cláusula
anterior sofrerá acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento), o que corresponde ao valor de R$
631.720,50(seiscentos e trinta e um mil, setecentos e
vinte reais e cinquenta centavos), tendo, assim, seu valor
global modificado para R$3.158.469,60(três milhões,
cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e
nove reais e trinta e sessenta centavos), tendo sido
apresentada solicitação de despesa para comprovar a
existência de dotação orçamentária para fazer frente a tal
acréscimo. DO PRAZO: Ficam mantidas as condições
negociais do pacto ora aditado, especialmente as
disposições sobre o prazo que vigorará, conforme
Primeiro Termo Aditivo, até 03 de janeiro de 2020.
Os recursos financeiros para pagamento das despesas
decorrentes do acréscimo presente termo aditivo
correrão por conta do Ação:3022; Elemento:44.90.51;
Fonte: 0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas
e disposições do Contrato originário e do posterior Termo
Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA
ASSINATURA: Camaçari, 14 de Agosto de 2019.
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
349/2018. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CAMAÇARI
MANUTENÇÃO SPE LTDA. DO OBJETO: Este Termo
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira e a
Cláusula Quinta do Contrato n° 349/2018; DO PRAZO:
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado
por 03 (três) meses, de modo que a partir de 05 de
Novembro de 2019, passará a viger até 05 de Fevereiro
de 2020.
DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a
necessidade de acréscimo de itens, na forma da planilha
anexa, fica, através do presente Termo Aditivo, acrescido
o valor de R$ 1.964.315,00 (hum milhão, novecentos e
sessenta e quatro mil, trezentos e quinze reais),
correspondente a 13,75% (treze vírgula setenta e cinco
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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por cento). 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$539.718,30
(quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e dezoito reais
e trinta centavos), correspondente a 3,78% (três vírgula
setenta e oito por cento). DO VALOR GLOBAL; Em
virtude da alteração da planilha orçamentária acima
ajustada e anexa, fica também alterada a Cláusula
Terceira do Contrato acima descrito, de modo que o valor
global do mesmo passará a ser de R$ 17.209.868,55
(Dezessete milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 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, 02
de Agosto de 2019. JOSELENE CARDIM BARBOSA
SOUZA. MUNICÍPIO
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COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0161/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços
para aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em
saúde.Acolhimento: 03/09/2019 a partir das 08h00min;
Abertura: 04/09/2019, às 09h00min; Disputa:
04/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília)Edital/
Informações:Edital/Informações: www.licitacoese.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Thatiana Campos
Dacttes – Pregoeira.
PREGÃO N.º 168/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para
aquisição de materiais, equipamentos e acessórios de
uso hospitalar (circuito completo, filtro ventilação e
umidificador, protetor tipo ocular, touca, berço, cama para
pré-parto, balanço pélvico, régua antropométrica, mesa
hospitalar, kit para coleta, monitor cardiotocografo,
fórceps, mascara facial, laringoscópio, fio guia), para
atender as necessidades dos Usuários e Profissionais
das Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA.
Acolhimento: 02/09/2019 a partir das 08h00min;
Abertura: 02/09/2019, às 09h00min; Disputa:
02/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação n.º: 781048. Tel.: (71) 3621-6776/6880 –
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:29:47 -03'00'
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STT

conforme a sinalização vertical e os dispositivos
auxiliares implantados na via.

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 2º. Opções de tráfego no período da interdição,
conforme, Mapa em anexo:
I - Aos veículos em geral com destinos diversos:

PORTARIA Nº 212/2019
DE 19 DE AGOSTO DE 2019
“Bloqueia e Modifica o sentido de
circulação de vias, durante a Execução
de Obras de Drenagem na Travessa
Jorge Amado e dá outras providências.”
ODIRETOR SUPERINTENDENTEDA
SUPERINTENDÊNCIA DETRÂNSITOE TRANSPORTE
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica
do Município de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de
1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº 774, de 22
de janeiro de 2007; Lei nº807, de 24 de julho de 2007, Lei
nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de
março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 2013, e
tendo em vista o disposto no Art.24, incisos I, II, III, VI, VII
e IX, em especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 9.503/1997
que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a
legislação de transporte vigente;
Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos,
quando da“EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM
NA TRAVESSA JORGE AMADO",a ser promovido pela
Prefeitura Municipal de Camaçari no bairro “NOVA
VITÓRIA”a partir do dia 20 de Agosto de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Promover alterações na circulação, parada e
estacionamento de veículos nas vias do entorno da
Travessa Jorge Amado no bairro Nova Vitória, a partir do
dia 20/08/2019, podendo haver alterações em
decorrência de questões climáticas.
§1º Restringe-se o tráfego de veículos:
I – Fica restringidoo tráfego de veículos a partir do dia
20/08/2019 (PRIMEIRA ETAPA) na TRAVESSA JORGE
AMADO (trecho que compreende entre a Primeira
Travessa Roseli Nunes e a interseção da Rua Padre
Paulo Maria Tonucci).
II– Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos
os lados da via, conforme inciso I deste artigo, em seu
respectivo local.
§2º As restrições mencionadas no inciso I, II do §1º deste
artigo,terão seu perímetro devidamente sinalizado,

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

a) Fica instituído como sentido único de circulação, a
Primeira Travessa Roseli Nunes, seguindo em direção a
Rua Padre Paulo Maria Tonucci, e a Rua Roseli Nunes
seguindo em direção a Travessa Jorge Amado, conforme
sinalização a ser afixada pela STT no local, durante o
período de realização da obra;
b) Os veículos oriundos da TRAVESSA JORGE
AMADO,sentido Rua Padre Paulo Maria Tonucci,
deverão se deslocar pela Primeira Travessa Roseli
Nunes; quem se deslocar no sentido inverso (Rua Padre
Paulo Maria Tonucci x Travessa Jorge Amado) deverá
acessar pela Rua Roseli Nunes.
Art. 3º. Fica determinado queas Diretorias Técnicas de
Trânsito e Transporte poderão adotar medidas
emergenciais, voltadas à garantir uma melhor
circulação dos veículos nas imediações daobra e a
qualidade da prestação do serviço de transporte
público
coletivo,
minimizando
os transtornos
decorrentes do mesmo, através de seus prepostos
(Agentes de Trânsito e Transportes, Supervisores e
Diretores), disciplinando e orientando o trânsito de
veículos e pedestres, com vistas à segurança viária.
Art. 4º.O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus
voltarão à normalidade quando da finalização da obra de
drenagem, revogando-se as restrições da presente
portaria.
Art. 5º. Os Diretores Técnicos de Trânsito e de
Transporte, poderão a qualquer tempo, alterar e/ou afixar
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e
transporte durante a obra, desde que observados as
normas de trânsito e transporte vigentes.
ParágrafoÚnico. Odescumprimento do caput deste
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos
228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 19 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor-Superintendente
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:30:14 -03'00'
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PORTARIA Nº 213/2019
DE 20 DE AGOSTO DE 2019
“Nomear Servidor para o Exercício de
Cargo de Provimento Comissionado e dá
outras providências.”
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774,
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144,
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de
2013;
Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407,
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor
Municipal).
RESOLVE:
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DIRETORSUPERINTENDENTEDASUPERINTENDÊ
NCIADETRÂNSITOE TRANSPORTE PÚBLICO – STT,
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, em especial das
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro
de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº807,
de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de
2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271,
de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o disposto no
Art.24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em especial no artigo
95, §2º, da Lei n° 9.503/1997 que institui o Código de
Trânsito Brasileiro – CTB e a legislação de transporte
vigente;
Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos,
quando da realização do “DESFILE CÍVICO EM
COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”,
a ser promovido pela Prefeitura Municipal de Camaçari
no bairro Gleba 'E' e no Distrito de Parafuso no dia 7 de
setembro de 2019.
RESOLVE:
(DA GLEBA E)
Art. 1º - Promover as seguintes alterações na
circulação, parada e estacionamento de veículos
nas vias utilizadas para realização do Desfile Cívico
em comemoração a Independência do Brasil.

Art. 1º. NOMEAR a servidora JANAÍNA MAGALHÃES
EUGÊNIO para o cargo de ASSESSOR TÉCNICO,
Símbolo GES-III, lotado na Assessoria Técnica da
Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Art. 2º - Da Proibição do tráfego de veículos
eestacionamento:

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto
de 2019.

I– Fica restrito o tráfego de veículos a partir das
05hs00min até as13hs00min do dia07/09/2019, nas
vias:

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2019.

a) RUA DAS FLORES (trecho compreendido entre
Associação de Moradores da Gleba E e o Caminho 55);
b) AVENIDA EIXO URBANO SUDOESTE (trecho
compreendido entre a Rua das Aroeiras e a Rua das
Flores);
c) AVENIDA LUIZ GONZAGA (trecho compreendido
entre Rua das Flores x Rua das Aroeiras).

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 214
DE 20 DE AGOSTO DE 2019
“Modificao sentido decirculação de
vias, regulamenta áreas de
estacionamento, áreas de Embarque e
Desembarque doTransporte Público
Coletivo e Individual de Passageiros
durante a realização do Desfile Cívico
em comemoração a Independência do
Brasil (7desetembro) e dá outras
providências.”

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

II– Fica proibido o estacionamento de veículos em
ambos os lados das vias, citados no inciso I deste artigo,
em seu respectivo local e horário.
Art. 3º - Opções de tráfego nos horários das
interdições:
I – Aos veículos em geral com destino diverso ao
evento:
a) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da
Gleba E sentido ao Parque Verde I, deverão se deslocar
pela Avenida Eixo Sudoeste, acessara Rua das Flores,
em seguida a Rua Lauro de Freitas e a Rua Olavo Bilac
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:31:09 -03'00'
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para ter acesso a Rua Juraci Magalhães, e o sentido
inverso para os oriundos do Parque Verde I sentido à
Gleba E;
b) Automóveis, Motocicletas, Motoneta e
Ciclomotores: Oriundos da Gleba E (Avenida Eixo
Urbano Sudoeste) sentido ao Parque Verde I, deverão
se deslocar pela Travessa das Flores (ao lado da
Associação de Moradores), acessaro Caminho 06, para
ter acesso à Rua Acácia Vermelha; quem se deslocar no
sentido inverso (Parque Verde I > Gleba E) deverá
acessar pelo Caminho 05, seguir pela Travessa das
Flores, Rua Tomé de Souza, para ter acesso à Avenida
Eixo Urbano Sudoeste;

Diário Oficial do
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itinerário a Rua Guarani ,passando pela Rua Catuama e
Av. Eixo Urbano Sudoeste.
V – As linhas Gleba E Via C, irão seguir pela Av.Eixo
Urbano Sudoeste ate o Final de linha na Rua VIII.
VI – A linha Parque Verde seguirá pela Av. Eixo
Urbano Sudoeste, passando pela Rua VIIIe Rua Lauro
de Freitas ate chegar ao Parque Verde

c) Fica proibido o estacionamento de veículos em
ambos os lados das vias mencionados nas alíneas 'a'
e 'b' deste parágrafo, durante o período de realização
do desfile;

Art.6º - A Superintendência deTrânsito e de Transporte
poderá adotar medidas emergenciais, voltadas a
garantir uma melhor circulação dos veículos nas
imediações do evento e a qualidade da prestação do
serviço de transporte público coletivo, minimizando os
transtornos decorrentes do evento, através de seus
prepostos (Agentes de Trânsito e Transportes,
Supervisores e Diretores), disciplinando e orientando o
trânsito de veículos e pedestres, com vistas à
segurança viária.

d) Fica instituído como sentido único de circulação, a
Rua Page, seguindo em direção a Rua Guarany, os
Caminhos 05 e 06, sendo o primeiro sentido a
Travessa das Flores, e o segundo sentido a Rua
Acácia Vermelha, conforme sinalização a ser afixada
pela STT no local, durante o período de realização do
desfile;

Art. 7º - As autoridades públicas serão autorizadas o
acesso de seus veículos para os locais
predeterminados, até uma hora (01 hora) antes do início
do evento, controlados por prepostos definidos pela
Coordenação de Eventos. Locais estes, que deverão
estar posicionados no bloqueio mais próximo ao
Palanque Oficial.

Art.4º- Regulamentar áreas especiais para
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

Art. 8º- A Superintendência de Trânsito e de Transporte
poderá, a qualquer tempo, alterar e/ou afixar
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e
transporte durante o evento, desde que observados as
normas de trânsito e transporte vigentes.

I – Os veículos a serviço da Secretaria de Educação –
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de
Eventos que participarão do evento de verão realizar o
desembarque dos passageiros na interseção da Rua
das Flores com Avenida Luiz Gonzaga;
II – Os veículos citados no inciso I deste artigo,
deverão estacionar na Travessa das Flores
(proximidades da Escola Anísio Teixeira) e, quando
saturada, utilizara Avenida Eixo Urbano Sudoeste
(trecho da Associação de Moradores até o Mercado
Preço Bom);
Art. 5º - Do funcionamento do Transporte Público
Coletivo:
I – O itinerário Gleba E via PHOC, terá final de linha
provisório na Av.Luís Gonzaga, próximo ao Espaço de
Eventos Lilás.
II – Táxi e Transporte por aplicativos, poderão realizar
operação de embarque e desembarque de passageiros,
nos pontos de ônibus na Av. Eixo Urbano Sudoeste, Rua
das Aroeiras , Av.Luís Gonzaga .
III – O Final de Linha da Rua VIII continuará em
operação normalmente.
IV – A Linha Gleba E Via PHOC, ira seguir ate o final de
Linha provisório, na Av. Luís Gonzaga, próximo ao
Espaço de Eventos Lilás. A saída deverá ter como

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 9º – Fica determinantemente proibido a utilização
de qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trioelétrico, etc.) utilizando-se equipamento de som em
volume e frequência não autorizados nas imediações
da Rua das Flores, Avenida Eixo Urbano Sudoeste,
Rua Acácia Vermelha, Rua Guarani, Avenida Luiz
Gonzaga, Rua das Espatódias, Rua Acácia Amarela,
Rua das Algarobas, Rua Acácia Jovânica, e
adjacências.
ParágrafoÚnico:Odescumprimentodocaputdesteartig
osujeitaoinfratoràssanções previstas nos Artigos 228 e
253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Art. 10º - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus
voltarão à normalidade quando da finalização do
evento, revogando-se as restrições da presente
portaria.
(DE PARAFUSO)
Art. 11 - Interditar o trânsito de veículos e proibir o
estacionamento na Rua Marechal Floriano Peixoto no
trecho limitado entre a Ferrovia e a Rua da Areia
(acesso Via Parafuso), das 13hs00min às
18hs00min,do dia 07/09/2019.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.08.21 16:31:40 -03'00'
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Art. 12 - Recomendar aos prestadores de serviço de
transporte coletivo realizar o retorno na Rua Marechal
Floriano Peixoto, proximidades da Praça Esportiva
local, assim como, aos que utilizam a Rua da Areia, o
retorno na junção com esta mesma via.
Art. 13 - Aplicam-se os dispostos no inciso I, artigo 6º e
artigo 8º desta portaria.
Art. 14 - Reservar-se-á o espaço da Praça da Estação,
em frente à sede da Associação dos Moradores do
Distrito de Parafuso, para estacionamento de veículos
de autoridades e convidados.
Art. 15 - Os ônibus intermunicipais, bem como os
Municipais que transitam em Parafuso, seguirão pela
Rua da Areia, Rua do desvio, saindo em frente ao
Campo de Futebol e seguindo Pela Rua do Rafael.
Parágrafo Único: Os pontos de Ônibus da Rua do
Rafael e Rua Marechal Floriano Peixoto que ficam entre
o campo de Futebol e o final de linha estarão
desativados.
Art. 16 - Fica determinantemente proibido a utilização
de qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trioelétrico, etc.) utilizando-se equipamento de som em
volume e frequência não autorizados nas imediações
da Rua Marechal Floriano Peixoto, e adjacências.
Parágrafo Único: O descumprimento do caput deste
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos
228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Art. 17 - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus
voltarão à normalidade quando da finalização do
evento, revogando-se as restrições da presente
portaria.
Art. 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE
2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor-Superintendente

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, faz saber o resultado da apreciação
das defesas das autuações interpostas, conforme o
disposto no art. 281 da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da
Resolução nº 619/2016 do CONTRAN.

PROCESSO
11331/2018

AIT
G007700270

PLACA
PYP5032

RESULTADO
Indeferido

16619/2017

G010200137

JQY2307

Indeferido

16620/2017

G009001089

JSJ0083

Indeferido

16625/2017

G009000704

PJC1490

Indeferido

16643/2017

G007700089

OKY6776

Indeferido

16653/2017

G007800337

JPT3082

Indeferido

16656/2017

G008200520

OZQ0337

Deferido

16658/2017

G011200022

JOL9684

Indeferido

16662/2017

G008500134

NZW3203

Indeferido

16671/2017

G009000923

PJT9227

Indeferido

16672/2017

G011500031

JQH9776

Indeferido

16680/2017

G010200412

OKX4399

Indeferido

16682/2017

G009001231

JSJ0083

Indeferido

16684/2017

G008200692

BXR6381

Indeferido

16694/2017

G008500135

NTM4860

Indeferido

16716/2017

G008200521

PJT1593

Indeferido

16719/2017

G005600558

JLR4371

Indeferido

16748/2017

G007000128

JLU3580

Indeferido

16752/2017

G008400212

OLF9360

Indeferido

16759/2017

G008500185

NTM4860

Indeferido

16763/2017

G009000893

NTJ4830

Indeferido

16781/2017

G010200369

NZF6592

Indeferido

16787/2017

G010200353

PUK2638

Indeferido

16789/2017

G005800539

JSX7810

Indeferido

16793/2017

G010900026

PJP6107

Indeferido

16799/2017

G003700463

HEA2933

Indeferido

16809/2017

G011900049

OAP8270

Não Conhecido

17006/2017

G009001084

JRI6461

Indeferido

17009/2017

G009900253

PJA7195

Indeferido

17013/2017

G012200068

HJB6798

Indeferido

17017/2017

G008100570

NYJ3368

Indeferido

17021/2017

G012200049

JPG6089

Indeferido

17022/2017

G005600410

OZM2542

Indeferido

17026/2017

G007601143

JSY2012

Indeferido

17029/2017

G008200757

NZL4134

Indeferido

17034/2017

G009001057

OLA0233

Indeferido

17043/2017

G009400368

ATR6175

Deferido

17049/2017

G010300066

JRR2726

Indeferido

17051/2017

G009100147

JSR7510

Indeferido

17053/2017

G009001007

PUV1071

Indeferido

17057/2017

G009000957

OUP5467

Indeferido

17071/2017

G009001006

PKL4789

Indeferido

17073/2017

G007800395

EYF0336

Indeferido

17075/2017

G009001165

NTV2112

Indeferido

17076/2017

G009001020

NTV2112

Indeferido

17079/2017

G007601139

NZN7107

Indeferido

17085/2017

G009001160

OOY1916

Indeferido

17088/2017

G012200116

JSN0459

Indeferido

17098/2017

G009001131

JSP0563

Indeferido

27405/2017

G009001698

PKM0644

Deferido

27420/2017

G006800174

PJE4418

Indeferido

27421/2017

G009001782

OUP6776

Não Conhecido

27426/2017

G007800433

PKM6013

Indeferido

27431/2017

G007800462

OUY2704

Indeferido

27435/2017

G009001867

OZR2517

Indeferido

27437/2017

G009001561

PJU5805

Deferido

27440/2017

G010200419

JSN6713

Indeferido

27453/2017

G012000048

OZK7895

Indeferido

27460/2017

G005800832

OZH8483

Não Conhecido

27464/2017

G009001609

JMO7488

Não Conhecido

27465/2017

G009001663

JQX2497

Não Conhecido

27473/2017

G009400365

NTK7803

Indeferido

27481/2017

G007400077

JPE8608

Indeferido

27489/2017

G010500033

PJG5510

Indeferido

27490/2017

G007200144

PKM6754

Indeferido

27506/2017

G009001352

LOZ8536

Deferido

27511/2017

G010100090

MOD7527

Não Conhecido

27512/2017

G006800178

OZF2099

Indeferido

27555/2017

G007000167

PKD2440

Não Conhecido

27581/2017

G008100637

OVC4895

Indeferido

27582/2017

G010200378

JPD6644

Indeferido

27583/2017

G008500288

NYV7856

Indeferido

27586/2017

G010200401

ODK0360

Não Conhecido

27597/2017

G008200750

JRF4753

Indeferido

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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