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Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, convalidados os atos praticados na vigência do 
Decreto n° 7066/2019, publicada no DOM de 25/04/2019 
até a publicação deste.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 57/2020
DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

DECRETO Nº 7394/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Nomeia os Membros da Junta de 
Julgamento da SEDUR e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e, com lastro no art. 
170, §3º c/c art. 171, §3º da Lei Complementar nº 913/1998 -
Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari,

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados para compor o novo biênio da 
Junta de Julgamento da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, os seguintes servidores lotados 
na SEDUR ou na Procuradoria do Município:

HEVERTON ANDRADE FERREIRA, na condição de 
Presidente; e ROBERTO DE CARVALHO, suplente;

VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, titular; e JULIANA 
NEVES DOS SANTOS, suplente;

AGDA SILVA COSTA, titular; e MARIA ANGÉLICA 
FREITAS SANTANA, suplente;

MILAI RODRIGUES ALVES CORDEIRO, titular; e 
SANDRA LIMA DOS SANTOS, suplente;

ERIKA EDUARDA OLIVEIRA, titular; e RENATA VIANA 
ROCHA, suplente.

RAFAEL COUTO RIBEIRO, Procurador do Município, 
titular, e PATRÍCIA LEÃO CHAVES, Procuradora do 
Município, suplente;

Parágrafo único: caso os requisitos do caput não se 
verifiquem, será nomeado outro membro por indicação do 
Secretário.

Art. 2º Fica designado o servidor efetivo CARLOS 
EDUARDO SIMOES DE SOUSA (matrícula 63273) para 
exercer a função de assessoramento de Secretário da 
Junta, auxiliando no Serviço de Administração nos termos 
definidos pelo art. 9º, Parágrafo Único, do Regimento 
Interno desta, aprovado pelo Decreto n. 6922/2018, 
fazendo jus ao recebimento de função de assessoramento 
no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu 
vencimento básico, nos termos do art. 77 da Lei n° 
407/1998, alterada pela Lei n° 1.522/2017.
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CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, à servidora abaixo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

PORTARIA Nº. 074 / 2020
DE 18 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 09 de abril 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 Administrat ivo 
nº03012.22.09.09.461.2019, de 19 de dezembro de 
2019, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, 
ao interessado YEMANJÁ COMÉRCIO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 04.909.369/0002-53, com 
sede na Estrada da Cascalheira, S/N, Rodovia BA-
531, km 3,5, Cascalheira, Camaçari/BA, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, com 
comércio de óleo lubrificante, serviços de troca de 
óleo e loja de conveniência, Bandeira Petrobrás 
Combustíveis, com capacidade de armazenamento 
de combustíveis líquidos de 60 m³, numa área total 
de 3.953,57m², inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 8, Macrozona 
CA-ZU.1, nas coordenadas UTM 575.935 E / 
8.592.432 S,  conforme Lei Municipal n° 866 de 11 
de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I 
- operar a unidade em conformidade com o disposto 
nas normas técnicas expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para postos 
de combustíveis e resoluções da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 
II - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com 
as normas técnicas da ABNT; b) o sistema de 
proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
em Norma Regulamentadora NR-- 23 do Ministério 
do Trabalho e Emprego; III - garantir a qualidade do 
combustível comercializado e adquirir combustíveis 
automotivos de distribuidoras autorizadas, manter 
no posto o livro de movimentação de combustíveis 
para fins de fiscalização; IV - manter e sempre 
atualizar: a) os relatórios de manutenção preventiva 
nos equipamentos quanto à inspeção da integridade 
física e estanqueidade dos tanques e linhas, e o 
plano de contingência para situações de perigo e 
emergência;  b)  os programas colet ivos 
relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de equipamentos 
de proteção individual, e implementar treinamento 
sistemático com os funcionários para a aplicação 
dos programas propostos; V - manter em perfeito 
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funcionamento: a) o sistema separador de água e 
óleo e encaminhar o material recolhido para 
empresas licenciadas, a fim de que seja dada a 
disposição final adequada, mantendo o controle da 
nota fiscal correspondente; b) o sistema de 
esgotamento sanitário composto por fossa 
séptica, filtro e sumidouro, de acordo com a 
norma técnica da ABNT n° 7229/1993 versão 
corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de 
limpeza por empresas licenciadas; VI - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta e p iso 
impermeabilizado, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública 
municipal, desde que não estejam contaminados 
por óleo ou produtos químicos; VII - atender ao 
disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 2005, 
alterada pela Resolução nº 450 de 2012, quanto aos 
resíduos de óleo lubrif icante usado ou 
contaminado, em especial os artigos 17 e 18 desta 
resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os Certificados de Coleta de 
óleo lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo 
de cinco anos; b) promover, previamente a 
reciclagem ou descarte das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, o 
completo escoamento e sua inutilização, através de 
perfuramento e amassamento; c) acondicionar o 
óleo lubrificante usado ou contaminado proveniente 
das operações em tambores ou bombonas, 
armazenados em área coberta com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para 
eventuais vazamentos, e encaminhar para empresa 
de rerrefino, devidamente autorizada pelo órgão 
regulador da indústria do petróleo para a atividade 
de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental 
competente;  VII - acondicionar e enviar para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações de 
armazenamento e manipulação de produtos 
combustíveis, em instalação devidamente 
licenciada; IX - as áreas de lavagem e de 
lubrificação devem dispor de piso de concreto 
impermeabilizado, provido de sistema de drenagem 
para coleta de seus efluentes líquidos, devidamente 
direcionados para o sistema separador de água e 
óleo; 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 - manter em 
local visível e de fácil acesso à Ficha de Informação 
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), dos 

 

produtos químicos utilizados no estabelecimento; 
XII – na falta de estanqueidade das bombas de 
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara 
de contenção impermeável que impede o contato 
direto do produto vazado com o solo; XIII - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os 
prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento 
dos condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XIV - em caso de impacto negativo 
ao meio ambiente decorrente da operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XV - comunicar imediatamente a 
SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos ou 
acidentes, promovendo a remediação das áreas 
contaminadas; XVI - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência 
e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito 
Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, 
para que a mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento 
das condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º 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 Licença entra em vigor na data de 
sua publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO 
DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE
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PORTARIA N.º 081 /2020
18 DE AGOSTO DE 2020

“Retificação da Portaria de nº. 
002/2018, de 15 de janeiro de 2020, 
referente ao Processo o Administrativo 
nº  02391.22.09.461.2019, de 21 de 
outubro de 2019, na forma que indica”.

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo 
o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que constado Processo Administrativo nº 
02391.22.09.461.2019, de 21 de outubro de 2019, 

RESOLVE, 

Art. 1° - Retificação da Licença Ambiental 
Simplificada Portaria de nº. 002/2020 de 15 de 
janeiro de 2020, referente ao Processo o 
Administrat ivo nº 02391.22.09.461.2019. 
Parágrafo único – Onde se lê: “Art.1.º- Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à 
ACC Mineração Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
34.316.059/0001-05, com endereço na Fazenda 
Lagoa da Mata, S/N, na Área de abrangência do 
Processo DNPM (atual ANM – Agência Nacional de 
Mineração) nº 872.688/2007 (Cessão Total de 
Direitos homologada em 19/11/2018), Fazenda 
Lagoa Seca, Barra de Pojuca, Camaçari/BA, para 
exploração de substância mineral, areia, para o uso 
na construção civil [...].

Leia-se: “Art. 1.º -  Conceder LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à ACC 
Mineração Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
19.889.635/0001-10, com endereço na Fazenda 
Lagoa da Mata, S/N, na Área de abrangência do 
Processo DNPM (atual ANM – Agência Nacional de 
Mineração) nº 872.688/2007 (Cessão Total de 
Direitos homologada em 19/11/2018), Fazenda 
Lagoa Seca, Barra de Pojuca, Camaçari/BA, para 
exploração de substância mineral, areia, para o uso 
na construção civil [...].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO 
DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 088/2020
31 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo 
o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
01978.22.09.828.2019, de 05 de setembro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) 
anos, ao interessado POLITEK BAHIA RODAS E 
RODÍZIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
15.657.659/0001-92, com sede na Avenida Jorge 
Amado, s/n°, Jardim Limoeiro (Parque Nascente 
do Rio Capivara), Distrito Sede, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 577.087 E; 8.596.720 S, 
inserido na poligonal da Zona de Transformação 
Comércio e Serviços (ZTCS), Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, para a continuidade do funcionamento da 
atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico, peças e acessórios para veículos 
automotores, numa área total de 1.000,00 m² e área 
construída de 500,00 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 
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devendo a empresa atuar sempre de forma a 
minimizar os impactos e visando: a) 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; b) priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - manter 
regularizados o Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e o 
Cadastro Técnico Federal (CTF); III - apresentar à 
SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme os requisitos da Lei Estadual 12.932/2014 
que dispõe sobre princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos, e estabelece normas relativas à gestão e 
ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos  e 
segundo critérios de classificação da ABNT NBR 
10.004; b) Programa de Educação Ambiental, 
conforme requisitos da Lei Estadual n° 12.056/2011 
da Política Estadual de Educação Ambiental, que 
fundamentou a implementação do Programa 
Estadual Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos; IV - revisar periodicamente: a) 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) implantado e executado; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR-7; c) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme Resolução CEPRAM n° 4578/2017, 
compreendendo a formulação e a implantação de 
m e d i d a s  e  p r o c e d i m e n t o s  t é c n i c o s  e  
administrativos que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos;  V - manter em perfeito 
estado de conservação os dispositivos de 
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; VI  -  fomentar 
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;  VII - 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;  d) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15; VIII - anexar 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; IX - manter o 
armazenamento dos resíduos sólidos na Central de 
Armazenamento Temporário, 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, 
destinando os resíduos Classe I para tratamento e 
disposição final em empresas licenciadas pelo 
órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); X - realizar limpeza periódica do 
sistema fossa séptica e encaminhar os resíduos 
para empresa devidamente licenciada, mantendo 
em seus arquivos documentação comprobatória do 
serviço de limpeza; XI - 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; 
XII - atender aos parâmetros urbanísticos/ 
ambientais vigentes e demais disposições contidas 
nas normas e regulamentos administrativos deste 
município; XIII - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais 
em relação a qualquer ocupação nestas áreas; XIV - 
atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XV - 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; XVI - 
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; XVII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
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ocorrer 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 
das condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível 
de multa e revogação da licença ambiental 
descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO 
DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 089/ 2020
31 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo 
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 00409.22.09.461.2020, 
de 18 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, 
ao interessado LPTM TRANSPORTES E ALUGUEL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.314.421/0001-52, 
com sede na Estrada Camaçari - Monte Gordo, 
Fazenda Trapiche, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari/BA, inserido na poligonal da Zona Rural do 
Distrito de Camaçari, Macrozona CA-ZR.5, conforme 
Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para 
operar um sistema de armazenamento aéreo, com 
capacidade de armazenamento de combustível 
líquido (diesel) no volume de 15 m³, numa área total 
de 70.00 m², nesse mesmo local e município. Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - atender as normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); II 
- promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, conforme padrão legalmente 
estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; III - 
adotar normas de segurança e saúde ocupacional 
nas áreas de armazenamento; IV - cumprir os 
r e q u i s i t o s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  n o r m a s  
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)  fazer o controle do nível de 
ruídos, por tempo de exposição dos funcionários da 
empresa, para que o mesmo permaneça dentro dos 
limites aceitáveis, observando a NR15/1978; V - 
operar o Sistema de Armazenamento Aéreo de 
Combustíveis em conformidade com a NBR 7.505 da 
ABNT (Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e 
Combustíveis); VI - dotar a área de bomba de 
transferência de produto, assim como a de descarga 
dos caminhões, de piso impermeabilizado e muretas 
de contenção, cuja drenagem deverá ser direcionada 
para caixa separadora água/óleo, ou outra alternativa 
de tratamento, de acordo com a legislação ambiental 
e normas técnicas da ABNT; VII - prover o 
armazenamento aéreo de combustível de sistema de 
proteção de segurança antiabalroamento ou válvula 
de proteção, para proteger contra o abalroamento nas 
unidades de abastecimento ligadas a reservatório de 
combustível instalado no nível da pista; VIII- efetuar 
ensaio hidrostático nos tanques, tubulações e 
conexões conforme recomendação da NBR 7.821 da 
ABNT (Tanques Soldados para Armazenamento de 
Petróleo e Derivados), com a seguinte periodicidade: 
a) situação normal de operação – a cada 8 anos; b) 
situação severa de operação – a cada 5 anos; IX - 
interditar imediatamente a operação do tanque se 
acusar vazamento, após inspeção visual ou ensaio 
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hidrostático. Após ser esvaziado, drenado, 
desgaseificado e limpo, o tanque deverá ser 
inspecionado para verificação da necessidade de sua 
reparação ou substituição; X - comunicar 
imediatamente a SEDUR a ocorrência de quaisquer 
vazamentos ou acidentes, responsabilizando-se pela 
adoção de medidas para controle da situação 
emergencial e para o saneamento das áreas 
impactadas, de acordo com as exigências formuladas 
pela SEDUR; XI - promover o treinamento dos 
empregados, visando orientar a adoção de medidas 
de prevenção de acidentes e ações cabíveis 
imediatas para controle de situações de emergências 
e risco; XII - investigar as causas e tomar providências 
imediatas para eliminação da fonte ativa de 
contaminação, nos casos de ocorrência de 
vazamento ou acidentes com derramamento de 
combustíveis para o solo; XIII - requerer 
antecipadamente a SEDUR, quando necessário, 
autorização ambiental para efetuar remediação de 
áreas contaminadas ou desativação de instalações; 
XIV - a remediação das áreas contaminadas em 
casos de acidentes deverá ser realizada com base no 
Plano de Remediação para as áreas contaminadas, 
apresentado previamente a SEDUR, contemplando 
objetivos, metodologia, resultados esperados e 
cronograma de implementação das ações. A 
depender da gravidade e extensão do dano, a 
SEDUR poderá permitir a execução de ações 
emergenciais de remediação pelo empreendedor, 
antes da obtenção da autorização ambiental 
pertinente; XV - direcionar todo efluente sanitário para 
a fossa séptica e retirá-lo por uma empresa 
licenciada; XVI - direcionar todo o efluente oleoso 
para o Sistema de Separação Água/Óleo (SAO) e 
retirá-lo por uma empresa licenciada, XVII - não 
efetuar a disposição final do efluente em corpo 
hídrico, na drenagem pluvial e no solo; XVIII - 
promover a gestão adequada dos resíduos sólidos 
priorizando a não geração, a redução, a reutilização e 
a reciclagem dos resíduos; XIX - escoar 
completamente e inutilizar as embalagens vazias de 
produtos automotivos anteriormente à sua 
reciclagem ou descarte, mediante perfuração e 
amassamento, de modo a evitar a sua reutilização 
inadequada; XX - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada,  dotada de cober tura  e  p iso  
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;  XXI - 
encaminhar os resíduos de classe I e classe II, bem 
como rejeitos ou sobras de produção, para 
destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim e, no caso de resíduos classe I, 
requerer ao INEMA a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XXII - 
manter na empresa, a documentação comprobatória, 
referente à quantidade, classe, local de geração, do 

acondicionamento/ armazenamento e da destinação 
final dos resíduos; XXIII - implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme 
apresentado à CLA/SEDUR; XXIV - implantar o Plano 
de Gerenciamento de Riscos Ambientais, conforme 
apresentado à CLA/SEDUR; XXV - implantar o 
Projeto de Educação Ambiental, conforme 
apresentado à CLA/SEDUR; XXVI – manter 
atualizados o Plano de Gerenciamento de Riscos 
Ambientais, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as 
instalações, evitando a interrupção do processo; 
XXVII – manter atual izados o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos  – PGRS, 
conforme Lei Estadual n° 10431/2006 aprovada pelo 
Decreto n° 14024/2012, com o objetivo de fornecer 
informações sobre os procedimentos para a redução 
da geração de resíduos sólidos visando à 
minimização e o controle da geração na fonte; XXVIII 
– manter atualizados o Projeto de Educação 
Ambiental; XXIX - não ocupar, modificar nem intervir 
em Área de Preservação Permanente (APP); XXX - 
atender r igorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar relatório 
de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXXI - 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; XXXII - 
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;  XXXIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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 da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
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Art. 5.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 
2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE                    

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 090/2020
31 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  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  
00528.22.09.461.2020, de 06 de março de 2020, 

RESOLVE:

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado STINORLAND BRASIL LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 22.314.723/0004-40, com sede na Via 
Parafuso (BA-535), km 13,5, Polo Logístico, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 574.557 E; 
8.592.162 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Comércio e Serviços (ZECS 2), Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de fabricação de estruturas 
metálicas, do tipo montagem de estruturas de trackes de 
placas solares, com capacidade instalada de 4.000 
unidades por mês, 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 de acordo com o exigido nas normas 
legais, devendo a empresa atuar sempre de forma a 
minimizar os impactos e visando: a) 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; b) priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 

resíduos; II - Atender às condicionantes da Licença 
Ambiental da Codebras, Portaria SEDUR n° 144/2018, 
no que for pertinente; III - manter regularizados o 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro Técnico Federal 
(CTF); IV - apresentar à SEDUR quando da renovação 
desta licença relatório de execução: a) Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 
os requisitos da Lei Estadual 12.932/2014 que dispõe 
sobre princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos, e estabelece 
normas relativas à gestão e ao gerenciamento integrado 
de resíduos sólidos  e segundo critérios de classificação 
da ABNT NBR 10.004; b) Programa de Educação 
Ambiental, conforme requisitos da Lei Estadual n° 
12.056/2011 da Política Estadual de Educação 
Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; V - revisar periodicamente: a) 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) Programa de Gerenciamento 
de Risco (PGR), conforme Resolução CEPRAM n° 
4578/2017, compreendendo a formulação e a 
implantação de medidas e procedimentos técnicos e 
administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e 
controlar os riscos; VI - Elaborar e apresentar o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR-7, devendo 
estar articulado com o Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA); VII - manter em perfeito 
estado de conservação os dispositivos de 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; VIII - 
fomentar 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;  IX - 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;  d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15; X - 
anexar 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; XI - manter o armazenamento dos 
resíduos sólidos na Central de Armazenamento 
Te m p o r á r i o ,  d o t a d a  d e  c o b e r t u r a  e  p i s o  
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
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armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, destinando os 
resíduos Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte 
de Resíduos Perigosos (DTRP); XII - realizar limpeza 
periódica do sistema fossa séptica e encaminhar os 
resíduos para empresa devidamente licenciada, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; XIII - 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; XIV - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XV - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVII - 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; XVIII - 
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; XIX - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 091 / 2020
31 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  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  
00527.22.09.461.2020, de 06 de março de 2020, 

RESOLVE:

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado STINORLAND BRASIL LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 22.314.723/0001-06, com sede na Via 
Parafuso (BA-535), km 13,5, Polo Logístico, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 574.557 E; 
8.592.162 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Comércio e Serviços (ZECS 2), Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de fabricação de 
equipamentos e aparelhos, do tipo montagem de 
estruturas de trackes de placas solares, com capacidade 
instalada de 4.000 unidades por mês, 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 de acordo 
com o exigido nas normas legais, devendo a empresa 
atuar sempre de forma a minimizar os impactos e 
visando: a) 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; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - 
Atender às condicionantes da Licença Ambiental da 
Codebras, Portaria SEDUR n° 144/2018, no que for 
pertinente; III - manter regularizados o Cadastro Estadual 
de Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e 
o Cadastro Técnico Federal (CTF); IV - apresentar à 
SEDUR quando da renovação desta licença relatório de 
execução: a) Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual 
12.932/2014 que dispõe sobre princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos da Política Estadual de 
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Resíduos Sólidos, e estabelece normas relativas à 
gestão e ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos  
e segundo critérios de classificação da ABNT NBR 
10.004; b) Programa de Educação Ambiental, conforme 
requisitos da Lei Estadual n° 12.056/2011 da Política 
Estadual de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; V - 
revisar periodicamente: a) Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) implantado e executado; b) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
Resolução CEPRAM n° 4578/2017, compreendendo a 
formulação e a implantação de medidas e procedimentos 
técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos; VI - Elaborar e apresentar o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na NR-
7, devendo estar articulado com o Programas de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); VII - manter 
em perfeito estado de conservação os dispositivos de 
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; VIII - fomentar 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  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos;  
IX - 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;  d) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15; X - anexar 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; XI - 
manter o armazenamento dos resíduos sólidos na 
Central de Armazenamento Temporário, 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, 
destinando os resíduos Classe I para tratamento e 
disposição final em empresas licenciadas pelo órgão 
ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos 
(DTRP); XII - realizar limpeza periódica do sistema fossa 
séptica e encaminhar os resíduos para empresa 
devidamente licenciada, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; XIII 
- 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; XIV - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; XV - 
respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XVI - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVII - 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; XVIII - 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; XIX - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 055/2020                                             
DE 20 DE AGOSTO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF à empresa 
NILMA MIRANDA LIMA DE SENA, 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 08085.18.08.705.2019, de 04 de 
outubro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa 
NILMA MIRANDA LIMA DE SENA, estabelecida na 
Av. Doutor Manoel Merces, nº 59, Centro,  
Camaçari/BA, CEP: 42.800-039, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 34.831.619/0001-60, inscrição mobiliária 
nº 38692001, 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 TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. 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 
04/10/2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 056/2020
DE 20 DE AGOSTO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa EXPERT COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS 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 08323.18.08.705.2019, de 08 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa EXPERT 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, 
estabelecida à Rua Joinville, nº 45, Quadra A, Loja 210, 
Bairro FICAM, Camaçari/BA, CEP: 42.803-586, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 34.484.539/0002-66, inscrição 
mobiliária nº 38120001, 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:

III. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
IV. 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 
08/10/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 057/2020
DE 20 DE AGOSTO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa ELIENE AUGUSTA 
COSTA DE JESUS, 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 08332.18.08.705.2019, de 08 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa ELIENE AUGUSTA 
COSTA DE JESUS, estabelecida à Rua do Alecrim, S/N, 
Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-090, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 28.527.731/0001-09, inscrição mobiliária 
nº 35139001, 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 outubro de 2020.

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 
08/10/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
445/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI- 
CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE 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 23 de Outubro de 
2019, vigente até 12 meses após a emissão de sua 
ordem de serviços, em 05 de Novembro de 2019, cujo 
objeto é citado na cláusula acima, visando atender as 
necessidades da SEINFRA, de Camaçari.  DO VALOR: 
O contrato descrito na cláusula anterior sofrerá 
acréscimo de 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e 
dois por cento), o que corresponde ao valor de 
R$2.064.297,62 (dois milhões, sessenta e quatro mil, 
duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois 
centavos), tendo, assim, seu valor global modificado para 
R$10.348.272,07 (dez milhões, trezentos e quarenta e 
oito mil e duzentos e setenta e dois reais e sete 
centavos), tendo sido apresentada solicitação de 
despesa para comprovar a existência de dotação 
orçamentária para fazer frente a tal acréscimo.  Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

decorrentes do acréscimo presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação:3021/4039, Natureza de 
Despesa: 44.90.51.00/ 33.90.39.00, Fontes: 
4190000/01.00.000.  DO PRAZO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o prazo do contrato original que 
vigorará até 05 de Novembro de 2020. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
08 de Setembro de 2020. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. RCI- CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E DE RETI-
RATIFICAÇÃO    AO    SUBCONTRATO Nº 445.1/2019. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADAS:  EMPRESA R C I- CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE LTDA E A EMPRESA STAFF AGILE 
CLEAN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI.   DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Terceira (Do Preço) e Reti-Ratificar a  Cláusula 
Quinta- Dos Prazos do instrumento original de 
subcontrato, assinado em 03 de Dezembro de 2019, que 
tem por finalidade regular as condições que permitirão a 
execução de parcela de, no máximo, 30% (trinta por 
cento) dos serviços constantes do Contrato nº 445/2019, 
cujo objeto é citado na cláusula acima, visando atender 
as necessidades da SEINFRA, de Camaçari. DO 
VALOR: O subcontrato descrito na cláusula anterior 
sofrerá acréscimo de 24,92% (vinte e quatro vírgula 
noventa e dois por cento), o que corresponde ao valor de 
R$619.289,29 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e 
oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo, 
assim, seu valor global modificado para R$3.104.481,63 
(três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
um reais e sessenta e três centavos),tendo sido 
apresentada solicitação de despesa para comprovar a 
existência de dotação orçamentária para fazer frente a tal 
acréscimo.  Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do acréscimo presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação:3021/4039, Natureza 
de Despesa: 44.90.51.00/ 33.90.39.00, Fontes: 
4190000/01.00.000.  Em razão do equivoco constante no 
Subcontrato nº 445.1/2019, o presente termo altera o 
seguinte: ONDE SE LÊ: CLAUSUAL QUINTA - DOS 
PRAZOS O prazo de vigência deste instrumento será de 
12 (doze) meses- não caracterizado como  ação  
continuada. LEIA-SE:  O prazo de vigência deste 
instrumento será de 338 dias- não caracterizado como de 
ação continuada. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 de Setembro de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
R C I- CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE. 
CONTRATADA. STAFF AGILE CLEAN SERVIÇOS E 
MANUTENÇÃO EIRELI. SUB-CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
364/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  GET INFORMÁTICA 
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LTDA- EPP.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
nº364/2019, conforme objeto retro citado.  DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 15 
de Agosto de 2020, passará a viger até 15 de Agosto de 
2021.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
n°364/2019, cujo valor contratual é de R$ 3.046.525,00 
(três milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e 
cinco reais), não sendo devido qualquer reajuste durante 
o prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. 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: 
4009; Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e Fonte: 
71.01.000.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA  ASSINATURA: Camaçari-BA, 12 
de Agosto de 2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. GET INFORMÁTICA LTDA – EPP. 
CONTRATADO.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À NUTRIMAIS COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES 

Processo nº 0472.11.07.689.2020

Notificamos a empresa NUTRIMAIS COMÉRCIO DE 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES  a comparecer junto à 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação 
de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 
(dias) úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo de Penalização nº 0472.11.07.689.2020 e, 
posteriormente, apresentar defesa por escrito no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de vistas 
ao processo. 

Camaçari, 22 de Setembro de 2020. 

Leandro de Oliveira Mendonça 
Presidente da COPEC.

,

PREGÃO N.º 0142/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO

 

A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de questionamentos 
realizados por empresa interessada em participar do 
certame e por não haver tempo hábil para resposta, fica 
SUSPENSA a sessão de abertura, acolhimento das 
propostas de preços e disputa do PREGÃO N.º 
0142/2020 (ELETRÔNICA) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de gestão 
de envio de mensagens, por meio de plataforma web, 
para uso integrado em sistemas existentes da 
prefeitura, com objetivo de notificar os cidadãos 
sobre os serviços oferecidos, compreendendo 
plataforma de disparo e transmissão de mensagens 
para aparelhos mobile, incluindo integração com API 
WhatsApp Business, gerenciamento e suporte 
técnico, prevista para: 

. Informaremos a nova 
data oportunamente. Camaçari, 21 de setembro de 2020. 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

Acolhimento: 21/09/2020 a partir 
das 09h00min; Abertura: 22/09/2020, às 09h00 e 
Disputa: 22/09/2020, às 11h00

PREGÃO N.º 0149/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE SUSPENSÃO

 
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de questionamentos 
realizados por empresa interessada em participar do 
certame e por não haver tempo hábil para resposta, fica 
SUSPENSA a sessão de abertura, acolhimento das 
propostas de preços e disputa do PREGÃO N.º 
0149/2020 (ELETRÔNICA) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de pulverizador, 
pro-pé, óculos de segurança e protetor facial, para 
atender as Unidades de Saúde do município, prevista 
para: Acolhimento: 21/09/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 22/09/2020, às 09h00 e Disputa: 22/09/2020, 
às 13h30. Informaremos a nova data oportunamente. 
Camaçari, 21 de setembro de 2020. – Monique de Jesus 
Fonseca Senra - Pregoeira da COMPEL.

 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA 
ABERTURA DOS ENVELOPES - 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020.

OBJETO: Concessão de apoio da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL para a execução de acolhimento 
de Adultos e Famílias em situação de rua na modalidade 
Abrigo Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) pessoas.

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público aos 
interessados para participarem da Sessão Pública de 
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Abertura dos Envelopes do Chamamento Público nº 
0004/2020 cuja sessão acontecerá no dia 23 de 
setembro de 2020 no horário das 10h00min, no Auditório 
da Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, situado na Av. Francisco Drummond, s/n.º, 
Prédio da Secretaria de Saúde, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da COMPEL – Presidente da 
COMPEL. Camaçari, 21/09/2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0100/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
17/09/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0525/2020 – 
PREGÃO Nº 0100/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 

.

 

MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
17/09/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0526/2020 – 
PREGÃO Nº 0100/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 17/09/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0527/2020 – 
PREGÃO Nº 0100/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à 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 HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
17/09/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

COMUNICADO DE POSSE

Comunicamos que a posse da concursada SIMONE 
SILVA CAVALCANTE ROCHA, nomeada para o 
cargo de Analista em Seguro Social – Afrodescente, 
em 18 de setembro de 2020, referente ao Concurso 
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Público 001/2016 e Edital de Convocação nº 
001/2020, será realizada no dia 24 de setembro de 
2020, às 10h30min, no Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, localizado na Rua 
Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, CEP: 
42.800-500, Camaçari – BA. A concursada deverá 
comparecer munida de RG e CPF.

CAMAÇARI, 22 DE SETEMBRO DE 2020.

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATRÍCULA 063498

TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CONTRATADA: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: 
Prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir de 05 de outubro de 2020, 
nos termos da Cláusula Terceira do Contrato Base, 
consoante Artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 
8666/93. VALOR GLOBAL PROPORCIONAL: Valor 
proporcional para o referido período do instrumento é 
de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais). 
Assinatura: 04/09/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO - DIRETOR PRESIDENTE.
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