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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 26/09/2019, 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: Paulo Sérgio Dias Nunes

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



Camaçari, 20 de Setembro de 2019

___________________________________________
Clivio Marcos Pinheiro Sady

Presidente Suplente do Conselho Municipal de 
Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA Nº 096/2019
DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa MARCO ANTONIO ALVES 
RAMALHO, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03716.18.08.705.2018, de 13 de junho de 2018, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa  MARCO ANTONIO 
ALVES RAMALHO, estabelecida na Estrada do Coco, 
Km 12, S/N, Lotes 2 e 3, Catu de Abrantes, Camaçari/BA, 
CEP.: 42.841-000, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
10.419.868/0002-65, inscrição mobiliária nº 25269001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de junho de 2018.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de 
junho de 2018, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 097/2019
DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados ao INSTITUTO DE 
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 04162.18.08.216.2018, de 13 
de julho de 2018,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 11.858.570/0007-29, inscrição nº 
37046001, com sede na Rua Seis do canal, Gleba A, 
Andar A, nº 100, Gleba A, Camaçari/Bahia, CEP: 42.803-
800, conforme permissivo legal previsto no art. 150, 
inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 09 de abril de 
2010, data de constituição da entidade social.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 18 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 098/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados à ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS, 
e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 03076.18.08.216.2019, de 03 
de maio de 2019,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASIL ESTADOS 
UNIDOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.179.690/0016-41, 
inscrição  imobiliária nº 2021787, CGA nº 37168001, com 
sede na ROD BA 099, Estrada do Coco, S/N, Catu de 
Abrantes, Camaçari/Bahia, CEP: 42.825-001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 150, inciso VI, “c” da 
Constituição Federal de 1988.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 29 de maio 
de 2019, data de saneamento do processo 
administrativo.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 099/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa TAZZINA CAFÉ E 
CONFEIRARIA EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03504.18.08.705.2019, de 20 de maio de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa TAZZINA CAFÉ E 
CONFEIRARIA EIRELI, estabelecida na Via Parafuso, 
S/N, Bairro Industrial, Camaçari/BA, CEP: 42.800-938, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 32.302.442/0001-89, inscrição 
mobiliária nº 37333001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de 20/05/2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 29 de 20 maio de 2019, 
data de requerimento, conforme art. 52, § 5°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 100/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à  e m pr e s a  H U GO MA C IA L 
COUTINHO RIBEIRO, e dá outras 
Providências.
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O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03963.18.08.705.2019, de 04 de junho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa HUGO MACIAL 
COUTINHO RIBEIRO, estabelecida na Rua Francisco 
Drumond, nº 41, Edif. Macedo, Centro, Camaçari/BA, 
CEP: 42.800-063, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
33.790.421/0001-12, inscrição mobiliária nº 37701001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de 17/06/2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 17 junho de 2019, data 
de saneamento do processo administrativo de 
requerimento,  considerando o início das atividades da 
empresa no Município, conforme art. 52, § 2°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 101/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa IRIA MARTA VIEIRA DE 
CARVALHO EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
05148.18.08.705.2019, de 09 de julho de 2019,

 

 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa IRIA MARTA VIEIRA DE 
CARVALHO EIRELI, estabelecida na Via Piaçaveira, nº 
58, Piaçaveira, Camaçari/BA, CEP: 42.809-555, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 33.661.442/0001-38, inscrição 
mobiliária nº 37812001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de julho de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 09 julho de 2019, data 
de saneamento do processo administrativo de 
requerimento,  considerando o início das atividades da 
empresa no Município, conforme art. 52, § 2°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 102/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa GISELE DOS ANJOS 
OLIVEIRA, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
05244.18.08.705.2019, de 11 de julho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa GISELE DOS ANJOS 
OLIVEIRA, estabelecida na Av. Deputado Luis Eduardo 
Magalhães, nº 20, Dois de Julho, Camaçari/BA, CEP: 
42.809-176, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 34.116.690/0001-
60, inscrição mobiliária nº 37742001, conforme 
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permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de julho de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 11 julho de 2019, data 
de requerimento, conforme art. 52, § 5°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 103/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa CAMAÇARI COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EIRELI, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
04660.18.08.705.2019, de 18 de junho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa CAMAÇARI COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI,  
estabelecida na Rua Delegado Clayton Leão Chaves, 
S/N, Loja 27, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-085, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 33.534.543/0001-48, inscrição 
mobiliária nº 37686001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de junho de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

 

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 18 junho de 2019, data 
de requerimento, conforme art. 52, § 5°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 104/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento – TFF e 
Taxa de Licença de Localização – TLL à 
empresa EVERTON ALMEIDA BRAZ, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do 
Processo Administrativo nº 05021.18.08.705.2019, de 03 de 
julho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa EVERTON ALMEIDA BRAZ, estabelecida 
na Av. Sul, nº 25, Dom Avelar, Camaçari/BA, CEP: 42.803-
173, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF nº 33.907.886/0001-00, inscrição 
mobiliária nº 37770001, conforme permissivo legal previsto 
no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a 
2020, com efeitos a partir de julho de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de julho 
de 2019, data de saneamento do processo administrativo de 
requerimento, considerando o início das atividades da 
empresa no Município, conforme art. 52, § 2°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 105/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária 
aos impostos vinculados ao 
I N S T I T U T O  C H A PA D A D E  
EDUCAÇÃO E PESQUISA - ICEP, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 150, inciso VI, 
“c” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01388.21.01.817.2018, de 15 de outubro de 
2018,  
CONSIDERADO o contrato firmado em 04 de 
agosto de 2017, diligência fiscal e parecer da 
Junta da Julgamento,

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária 
referente ao Imposto Sobre o Serviço - ISS  em 
favor da INSTITUTO CHAPADA DE 
EDUCAÇÃO E PESQUISA - ICEP, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 08.542.264/0001-89, inscrição 
nº 700881, conforme permissivo legal previsto 
no art. 150, inciso VI, “c” e § 4º da Constituição 
Federal de 1988.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente 
q u a n d o  a u s e n t e s  o s  m o t i v o s  q u e  
fundamentaram o reconhecimento da 
imunidade.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos 
impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou 
serviços em que a instituição seja contribuinte, 
aplicando-se no âmbito municipal ao ISS, no 
prazo de vigência do contrato.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade 
tributária aos impostos inerentes ao imóvel de 
inscrição municipal acima descrito, deve-se 
proceder as baixas de débitos registrados e/ou 

arquivamento de eventuais execuções fiscais 
ajuizadas.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigência na 
data de sua publicação, produzindo efeitos 
retroativos a 04 de agosto de 2017, data de 
assinatura do contrato firmado com a 
Secretaria de Educação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 19 DE 
SETEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA  

PORTARIA N° 125/2019
DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de duas áreas de uma 
porção maior de 423.287,42m², situada na 
Rua Tenente Fernando Tuy, Bairro Ponto 
Certo, neste Município de Camaçari-Bahia, 
na forma que indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº 4.365,Decreto do dia 31 de julho de 2018 e tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
004711/2015, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 02(duas) áreas 
de uma porção maior de terra de 423.287,42m², situada 
na Rua Tenente Fernando Tuy, Bairro Ponto Certo, neste 
Município de Camaçari-Bahia, sendo Lote A (área do 
Batalhão Dom Pedro I)com área total de 38.211,82 m² e 
Lote B (área da Diocese) com área total de 879,78 m².

Parágrafo único:A área ora desmembrada é de 
propriedade do Município de Camaçari, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ: 14.109.763/000180, 
conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
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Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 
matrícula de nº 2190.

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

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, definido pelas 
coordenadas E: 574.459,88 m e N: 8.595.317,45 m com 
azimute 202°58'17,42'' e distância de 174,60 m até o 
vértice V02, definido pelas coordenadas E: 574.391,74 m 
e N: 8.595.156,70 m com azimute 199°34'32,10'' e 
distância de 95,14 m até o vértice V03, definido pelas 
coordenadas E: 574.359,86 m e N: 8.595.067,06 m com 
azimute 152°31'01,53'' e distância de 120,29 m até o 
vértice V04, definido pelas coordenadas E: 574.415,37 m 
e N: 8.594.960,35 m com azimute 149°11'29,25'' e 
distância de 99,87 m até o vértice V05, definido pelas 
coordenadas E: 574.466,52 m e N: 8.594.874,57 m com 
azimute 206°04'53,99'' e distância de 23,90 m até o 
vértice V06, definido pelas coordenadas E: 574.456,02 m 
e N: 8.594.853,11 m com azimute 202° 55'04,70'' e 
distância de 8,71 m até o vértice V07, definido pelas 
coordenadas E: 574.452,63 m e N: 8.594.845,09 m com 
azimute 197°31'05,57'' e distância de 8,56 m até o vértice 
V08, definido pelas coordenadas E: 574.450,05 m e N: 
8.594.836,92 m com azimute 182°52'13,97'' e distância 
de 188,00 m até o vértice V09, definido pelas 
coordenadas E: 574.440,63 m e N: 8.594.649,16 m com 
azimute 182°33'00,73'' e distância de 177,82 m até o 
vértice V10, definido pelas coordenadas E: 574.432,72 m 
e N: 8.594.471,51 m com azimute 154°14'10,68'' e 
distância de 192,82 m até o vértice V11, definido pelas 
coordenadas E: 574.516,53 m e N: 8.594.297,86 m com 
azimute 157°51'21,18'' e distância de 319,15 m até o 
vértice V12, definido pelas coordenadas E: 574.636,83 m 
e N: 8.594.002,25 m com azimute 243°48'25,62'' e 
distância de 40,62 m até o vértice V13, definido pelas 
coordenadas E: 574.600,38 m e N: 8.593.984,32 m com 
azimute 244°04'57,49'' e distância de 9,49 m até o vértice 
V14, definido pelas coordenadas E: 574.591,84 m e N: 
8.593.980,17 m com azimute 248°14'35,77'' e distância 
de 378,64 m até o vértice V15, definido pelas 
coordenadas E: 574.240,17 m e N: 8.593.839,82 m com 
azimute 248°18'10,04'' e distância de 8,17 m até o vértice 
V16, definido pelas coordenadas E: 574.232,58 m e N: 
8.593.836,80 m com azimute 285°51'40,14'' e distância 
de 87,81 m até o vértice V17, definido pelas coordenadas 
E: 574.148,11 m e N: 8.593.860,80 m com azimute 
321°30'55,47'' e distância de 41.88 m até o vértice V18, 
definido pelas coordenadas E: 574.122,05 m e N: 
8.593.893,58 m com azimute 3°26'05,27'' e distância de 
215,65 m até o vértice V19, definido pelas coordenadas 
E: 574.134,97 m e N: 8.594.108,84 m com azimute 
3°22'31,67'' e distância de 11,21 m até o vértice V20, 
definido pelas coordenadas E: 574.135,63 m e N: 
8.594.120,03 m com azimute 3°15'49,48'' e distância de 
145,44 m  até o vértice V21, definido pelas coordenadas 
E: 574.143,91 m e N: 8.594.265,23 m com azimute 
3°19'31,37'' e distância de 253,08 m até o vértice V22, 
definido pelas coordenadas E: 574.158,59 m e N: 
8.594.517,88 m com azimute 3°17'50,28'' e distância de 

250,53 m até o vértice V23, definido pelas coordenadas 
E: 574.173,00 m e N: 8.594.768,00 m com azimute 
3°18'01,76'' e distância de 95,88 m até o vértice V24, 
definido pelas coordenadas E: 574.178,52 m e N: 
8.594.863,72 m com azimute 3°17'58,34'' e distância de 
47,26 m até o vértice V25, definido pelas coordenadas E: 
574.181,24 m e N: 8.594.910,90 m com azimute 
3°18'09,14'' e distância de 48,95 m  até o vértice V26, 
definido pelas coordenadas E: 574.184,06 m e N: 
8.594.959,77 m com azimute 3°16'03,99'' e distância de 
18,07 m até o vértice V27, definido pelas coordenadas E: 
574.185,09 m e N: 8.594.977,81 m com azimute 
3°18'15,26'' e distância de 32,44 m até o vértice V28, 
definido pelas coordenadas E: 574.186,96 m e N: 
8.595.010,20 m com azimute 1°24'13,99'' e distância de 
39,59 m até o vértice V29, definido pelas coordenadas E: 
574.187,93 m e N: 8.595.049,78 m com azimute 0° 
48'04,63'' e distância de 7,15 m até o vértice V30, definido 
pelas coordenadas E: 574.188,03 m e N: 8.595.056,93 m 
com azimute 21°14'48,57'' e distância de 8,06 m  até o 
vértice V31, definido pelas coordenadas E: 574.190,95 m 
e N: 8.595.064,44 m com azimute 6°21'15,55'' e distância 
de 31,35 m até o vértice V32, definido pelas coordenadas 
E: 574.194,42 m e N: 8.595.095,60 m com azimute 
4°08'27,19'' e distância de 15,51 m até o vértice V33, 
definido pelas coordenadas E: 574.195,54 m e N: 
8.595.111,07 m com azimute 3°27'52,75'' e distância de 
33,92 m até o vértice V34, definido pelas coordenadas E: 
574.197,59 m e N: 8.595.144,93 m com azimute 53° 
53'11,51'' e distância de 161,95 m até o vértice V35, 
definido pelas coordenadas E: 574.328,42 m e N: 
8.595.240,38 m com azimute 56°26'23,78'' e distância de 
8,56 m  até o vértice V36, definido pelas coordenadas E: 
574.335,55 m e N: 8.595.245,11 m com azimute 
52°15'27,27'' e distância de 16,68 m  até o vértice V37, 
definido pelas coordenadas E: 574.348,74 m e N: 
8.595.255,32 m com azimute 45°02'35,44'' e distância de 
56,30 m até o vértice V38, definido pelas coordenadas E: 
574.388,58 m e N: 8.595.295,10 m com azimute 
74°44'48,91'' e distância de 24,67 m até o vértice V39, 
definido pelas coordenadas E: 574.412,38 m e N: 
8.595.301,59 m com azimute 78°09'00,07'' e distância de 
2,29 m até o vértice V40, definido pelas coordenadas E: 
574.414,62 m e N: 8.595.302,06 m com azimute 
71°13'12,54'' e distância de 47,81 m até o vértice V01, 
encerrando este perímetro, totalizando uma área de 
423.287,42 m² e Perímetro de 3.547,46 m.

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

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

LOTE A (área do Batalhão Dom Pedro I)

LIMITES e CONFRONTANTES:Inicia-se no vértice 
denominado “PONTO 1”, início descritivo da área em 
questão, de coordenadas UTM (N=8594766,3156 
E=574169,4635), daí, com azimute  de 92°39'32" a uma 
distância de  123,16m (cento e vinte e três metros e 
dezesseis centímetros), encontramos o “PONTO 2”, de 
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coordenadas UTM (N=8594760,6019 E=574292,4929), 
daí, virando-se a direita, com  azimute verdadeiro de 
179°18'02" a uma distância de 4,22m (quatro metros e 
vinte e dois centímetros), encontramos o “PONTO 3”, de 
coordenadas UTM (N=8594756,384 E=574292,5444), 
daí, virando-se a esquerda, com  azimute verdadeiro de 
92°14'20" a uma distância de 43,06m (quarenta e três 
metros e seis centímetros), encontramos o “PONTO 4”, 
d e  c o o r d e n a d a s  U T M  ( N = 8 5 9 4 7 5 4 , 7 0 1 9  
E=574335,567), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 183°04'39" a uma distância de 62,27m 
(sessenta e dois metros e vinte e sete centímetros), 
encontramos o “PONTO 5”, de coordenadas UTM 
(N=8594692,5231 E=574332,2241), daí, virando-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 204°29'29" a uma 
distância de 170,12m (cento e setenta metros e doze 
centímetros), encontramos o “PONTO 6”, de 
coordenadas UTM (N=8594537,7109 E=574261,7000), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
229°04'11" a uma distância de 2,69m (dois metros e 
sessenta e nove centímetros), encontramos o “PONTO 
7”,  de coordenadas UTM (N=8594535,9466 
E=574259,6654), daí, virando-se a esquerda, com 
azimute verdadeiro de 221°57'32" a uma distância de 
8,74m (oito metros e setenta e quatro centímetros), 
encontramos o “PONTO 8”, de coordenadas UTM 
(N=8594529,4476 E=574253,8221), daí, virando-se a 
esquerda, com azimute verdadeiro de 202°12'50" a uma 
distância de 9,46m (nove metros e quarenta e seis 
centímetros), encontramos o “PONTO 9”, de 
coordenadas UTM (N=8594520,6873 E=574250,2446), 
daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 
191°53'29" a uma distância de 30,55m (trinta metros e 
cinquenta e cinco centímetros), encontramos o “PONTO 
10”, de coordenadas UTM (N=8594490,7882 
E=574243,9485), daí, virando-se a esquerda, com 
azimute verdadeiro de 143°29'59" a uma distância de 
3,46m (três metros e quarenta e seis centímetros), 
encontramos o “PONTO 11”, de coordenadas UTM 
(N=8594488,0043 E=574246,0085), daí, virando-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 225°32'48" a uma 
distância de 18,64m (dezoito metros e sessenta e quatro 
centímetros), encontramos o “PONTO 12”, de 
coordenadas UTM (N=8594474,9504 E=574232,7031), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
298°16'59" a uma distância de 91,95m (noventa e um 
metros e noventa e cinco centímetros), encontramos o 
“PONTO 13”, de coordenadas UTM (N=8594518,5183 
E=574151,7311), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 332°28'50" a uma distância de 47,33m 
(quarenta e sete metros e trinta e três centímetros), 
encontramos o “PONTO 14”, de coordenadas UTM 
(N=8594560,4957 E=574129,8609), daí, virando-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 33°02'17" a uma 
distância de 38,92m (trinta e oito metros e noventa e dois 
centímetros), encontramos o “PONTO 15”, de 
coordenadas UTM (N=8594593,1201 E=574151,0783), 
daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 
23°06'52" a uma distância de 17,81m (dezessete metros 
e oitenta e um centímetros), encontramos o “PONTO 16”, 
d e  c o o r d e n a d a s  U T M  ( N = 8 5 9 4 6 0 9 , 4 9 9 2  
E=574158,0695), daí, virando-se a esquerda, com 
azimute verdadeiro de 4°08'09" a uma distância de 
11,80m (onze metros e oitenta centímetros), 

encontramos o  “PONTO 17”, de coordenadas UTM 
(N=8594621,2667 E=574158,9204), daí, virando-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 4°25'03" a uma 
distância de 17,58m (dezessete metros e cinquenta e oito 
centímetros), encontramos o “PONTO 18”, de 
coordenadas UTM (N=8594638,7966 E=574160,2746), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
4°06'21" a uma distância de 13,11m (treze metros e onze 
centímetros), encontramos o “PONTO 19”, de 
coordenadas UTM (N=8594651,8733 E=574161,2133), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
4°25'21" a uma distância de 25,05m (vinte e cinco metros 
e cinco centímetros), encontramos o “PONTO 20”, de 
coordenadas UTM (N=8594676,8471 E=574163,1448), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
4°35'26" a uma distância de 19,40m (dezenove metros e 
quarenta centímetros), encontramos o “PONTO 21”, de 
coordenadas UTM (N=8594696,187 E=574164,6976), 
daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
5°24'49" a uma distância de 13,84m (treze metros e 
oitenta quatro centímetros), encontramos o “PONTO 22”, 
d e  c o o r d e n a d a s  U T M  ( N = 8 5 9 4 7 0 9 , 9 6 8  
E=574166,0036), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 17°11'09" a uma distância de 1,10m (um 
metro e dez centímetros), encontramos o “PONTO 23”, 
d e  c o o r d e n a d a s  U T M  ( N = 8 5 9 4 7 11 , 0 1 7 2  
E=574166,3281), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 6°59'55" a uma distância de 1,81m (um 
metro e oitenta e um centímetros), encontramos o 
“PONTO 24”, de coordenadas UTM (N=8594712,8183 
E=574166,5492), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 4°10'57" a uma distância de 3,49m (três 
metros e quarenta e nove centímetros), encontramos o 
“PONTO 25”, de coordenadas UTM (N=8594716,2984 
E=574166,8037), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 3°45'01" a uma distância de 7,25m (sete 
metros e vinte e cinco centímetros), encontramos o 
“PONTO 26”, de coordenadas UTM (N=8594723,5283 
E=574167,2776), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 3°42'57" a uma distância de 21,15m (vinte 
e um metros e quinze centímetros), encontramos o 
“PONTO 27”, de coordenadas UTM (N=8594744,6372 
E=574168,6485), daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 2°09'11" a uma distância de 21,69m (vinte 
e um metros e sessenta e nove centímetros), 
encontramos o “PONTO 1”, fechando-se assim um 
polígono de 27(vinte e sete) lados, perímetro de 829,66m 
(oitocentos e vinte e nove metros e sessenta e seis 
centímetros) totalizando uma área de 38.211,82m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000.

LOTE B (área da Diocese)

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no vértice 
denominado “PONTO A”, início descritivo da área em 
questão, de coordenadas UTM (N=8595044,4549 
E=574241,9052), daí, 

virando-se a esquerda, com azimute  de 15°46'11" a uma 
distância de  35,90m (trinta e cinco metros e noventa 
centímetros), encontramos o “PONTO B”, de 
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coordenadas UTM (N=8595078,9994 E=574251,6605), 
daí, virando-se a direita, com  azimute verdadeiro de 
106°42'36" a uma distância de 24,95m (vinte e quatro 
metros e noventa e cinco centímetros), encontramos o 
“PONTO C”, de coordenadas UTM (N=8595071,8256 
E=574275,557), daí, virando-se a direita, com  azimute 
verdadeiro de 196°41'47" a uma distância de 35,46m 
(trinta e cinco metros e quarenta e seis centímetros), 
encontramos o “PONTO D”, de coordenadas UTM 
(N=8595037,863 E=574265,3701), daí, virando-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 285°41'30" a uma 
distância de 24,37m (vinte e quatro metros e trinta e sete 
centímetros), encontramos o “PONTO A”, fechando-se 
assim um polígono de 4(quatro) lados, perímetro de 
120,68m (cento e vinte metros e sessenta e oito 
centímetros), totalizando uma área de 879,78m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000.

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

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada a Portaria n° 142/2018 de 11 de 
outubro de 2018, publicada no D.O.M. dia 17 de outubro 
de 2018.

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 16 DE SETEMBRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 126/2019
DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

Interrompe férias concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público 
e dá outras providências.

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de férias concedidas à 
Servidora Pública, no período de 02 de setembro a 01 de 
outubro de 2019, correspondente ao período aquisitivo 
de 01/09/2018 a 31/08/2019;

CONSIDERANDO o superior interesse público 
caracter izado pela necessidade de efet iva 
disponibilidade para o serviço no período no qual fora 
concedida as férias da servidora;

CONSIDERANDO a possibilidade legal da interrupção 
das férias, conforme disposto no Estatuto dos Servidores 
do Município, notadamente no artigo 90 da Lei Municipal 
nº 407 de 30 de agosto de 1998.

RESOLVE

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 02 de setembro de 
2019, o gozo das férias do Servidora Pública POLYANA 
MARCONDES GODOY, matrícula 61626-3, Assistente 
Administrativo, cuja fruição fora concedida no período de 
02 a 30 de setembro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2014, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESASOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA - ME.  DO OBJETO: Este Termo tem 
por objeto a rescisão amigável do Contrato nº 
2 1 3 / 2 0 1 4 , f i r m a d o  c o m a  e m p r e s a  S O U Z A 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 
ME, já devidamente qualificada no referido contrato. DO 
DISTRATO:  Por força do presente Termo de Rescisão, o 
CONTRATANTE dá por rescindido amigavelmente o 
contrato acima referido, a partir de 01 de julho de 2019, 
em razão do interesse público não justificar a 
continuidade do referido pacto, em atenção ao princípio 
da economicidade, o que se faz com amparo na Cláusula 
Décima Segunda do contrato em questão. Firma 
presente termo em 02 (duas) vias para todos os efeitos 
de direito. DA ASSINATURA: Camaçari, 04 de setembro 
de 2019.ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 338/2018 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
CERHUM CENTRO DE REABILITAÇAO HUMANA DE 
CAMAÇARI LTDA. DO OBJETO:Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira  do instrumento 
original, assinado em 10 de Outubro de 2018, cujo 
objeto é a prestação de serviços de saúde. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 10  
de Outubro de 2019, passará a viger até 10 de Outubro 
de 2020. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
23 de Setembro de 2019 - Ano XVII

Nº 1257 - Pagina. 09 de 13



negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço apresentadas na  DO PREÇO 
do Contrato 338/2018, especialmente o que tange a  
determinação  de acordo com a aplicação das Tabelas de 
Procedimento SUS Nacional e Tabelas de Procedimento 
Municipal, adotados pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari; 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 do Projeto/Atividade:   4023 
Elemento da despesa: 3390.39.00.00;Fonte: 0114000 , 
6102000; 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, 10 de Setembro de 2019 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
249/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quarta do Contrato nº 
249/2015, prorrogando sua vigência referente a 
prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo transporte, fornecimento e 
substituições de peças, partes componentes e 
acessórios da marca Kyocera Mita Brazil, pertencentes 
as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 
da Prefeitura Municipal de Camaçari. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 03 
de Setembro de 2019, passará a viger até 03 de 
Setembro de 2020. DO PREÇO:  Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 258.411,76 (duzentos e cinquenta e oito 
mil, quatrocentos e onze reais e setenta e seis 
centavos), proporcional ao período ora aditado, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior. As despesas da referida renovação 
serão por meio da Ação 4009; Elemento 33903900 e 
Fonte 7101000 e 0300000 .Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 03 de Setembro de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO
                        
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 290/2014 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  E  C E R H U M  C E N T R O  D E  
REABILITAÇAO HUMANA DE CAMAÇARI LTDA.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Sexta do instrumento original, 
assinado em 23 de Setembro de 2014, cujo objeto é a 
prestação de serviços de saúde. DO PRAZO: O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 23 
de Setembro de 2019, passará a viger até 23 de 
Setembro de 2020. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global em R$1.680.267,60 (um 
milhão, seiscentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e 
sete reais e sessenta centavos), sendo o valor mensal 
de R$140.022,33 (cento e quarenta mil, vinte e dois 
reais e trinta e três 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 do Projeto/Atividade: 4023 Elemento da 
despesa: 3390.39.00.00;Fonte: 0114000 , 6102000;  
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, 05 de Setembro de 2019. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

 Contratação de 
empresa especializada em realização de eventos para o 
implemento do Dia das Crianças 2019 no município de 
Camaçari

www.compras.camacari.ba.gov.br

Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 195/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto

. Abertura: 04/10/2019 às 09h00min – 
Edital/Informações: . 
Tel.: (71) 3621-6880. Aline Oliveira da Silva Almeida – 
Pregoeira da COMPEL.

 

TERMO DE REVOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 07 do PREGÃO N  

0170/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

. 13/09/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – Secretário da Saúde.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0303/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 

continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0304/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR:  FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0305/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-
FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0306/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0307/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0308/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0309/2019 – 
PREGÃO Nº 0128/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 02/09/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e dezenove, por volta das 14h30min, na sala de 
reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente 
os membros do Comitê de Investimentos, ACÁCIA 
CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO, e 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a 
presidência da primeira, estando presentes os 
seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE 
SOUZA, analista em seguro social – economia, 
ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor 
administrativo e financeiro do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, e 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de 
recursos do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n° 
5359/2013, após verificação do quórum para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
Alocação e realocação de recursos; b) 
Considerações finais e o que ocorrer. A 
presidente do Comitê de Investimentos, ACÁCIA 
CHAVES REIS, iniciou os trabalhos apresentando a 
atual situação da carteira de investimentos do ISSM, 
levando em consideração os rendimentos obtidos 
até o dia 17/09/2019, bem como tecendo breves 
comentários acerca dos recentes acontecimentos 
ocorridos no país e seus respectivos reflexos no 
mercado financeiro. Em seguida, informou aos 
presentes que o relatório mensal de agosto/2019 
ainda não foi fechado definitivamente, na medida 
em que ainda resta pendente a liberação dos 
valores de mercado do Fundo REAG FII RENDA 
IMOBILIÁRIA, de modo que acredita que na próxima 
semana será possível a reunião ordinária do Comitê 
de Investimentos. Dando seguimento à reunião, o 
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, pediu a palavra para 
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relatar que, a despeito da decisão tomada na 
reunião anterior de realizar um resgate parcial de 30 
milhões de reais só seria possível quando a 
rentabilidade do benchmark IMA-B alcançasse o 
percentual de 1% no mês de setembro/2019. Diante 
da mudança do cenário econômico, devido à 
expectativa da redução da taxa de juros pelo Comitê 
de Política Monetária do Banco Central (COPOM) 
em reunião a ser realizada ao longo desta semana e 
considerando ainda as orientações da Consultoria 
SMI prestadas na reunião do Conselho 
Administrativo e Previdenciário realizada na data de 
ontem (17/09/2019), sugere que seja mantida a 
posição da carteira do ISSM naquele benchmark 
(IMA-B), haja vista a possibilidade de obtenção de 
melhores resultados. Pede, no entanto, que diante 
da deliberação do Comitê de Investimentos, seja 
concedida a palavra ao analista em seguro social – 
economia, DIEGO SILVA DE SOUZA, para que 
apresente o seu parecer sobre o assunto. Passada 
a palavra ao economista, o mesmo disse a 
manutenção da posição no benchmark IMA-B é a 
decisão mais acertada no momento, tendo em vista 
que ainda não houve a rentabilidade esperada para 
o aludido indicador, sobretudo diante da 
possibilidade da redução da taxa de juros pelo 
COPOM, hipótese esta que vem sendo tratada pelo 
mercado financeiro como bastante provável. Logo 
após, aberto os debates pelos membros do Comitê 
de Investimentos, por maioria de votos, restou 
decidida a revogação da recomendação do resgate 
de até 30 milhões do benchmark IMA-B caso a 
rentabilidade do mês presente (setembro/2019) 
alcançasse o patamar de 1%, constante da ata da 
16ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, 
mantendo-se, portanto, a posição atual da carteira 
de investimentos do ISSM até ulterior deliberação 
do Comitê, ficando, desde logo, designada a 
próxima reunião ordinária para o dia 24/09/2019, a 
partir da 10h00min. Passando para os informes 
gerais, a presidente do Comitê de Investimento 

informou aos membros presentes que o Banco 
Santander comunicou que houve um aumento no 
patrimônio líquido no Fundo Santander FIC Ativo 
Renda Fixa, o que possibilitaria a aplicação de 
novos recursos no referido fundo pelo ISSM, 
respeitando-se o limite de 15% do PL, conforme 
dispõe o art. 14 da Resolução n° 3.922/2010. E nada 
mais havendo passível de registro, a presidente do 
Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, 
encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos, e, eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, 
na qualidade de secretário designado pela Portaria 
n° 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a 
presente ata de reunião que vai por mim e pelos 
demais assinada. 

Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente

Arilene Sena Paolilo
Membro

Diego Rodrigues de Magalhães
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos 

Convidado

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ernani Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Convidado

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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