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829635, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 820660 e 
Geilza Silva e Silva Cad. 830845, para sob a presidência 
do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 
0441/2020 – MARCLEAN CONSTRUÇÕES EIRELI, 
firmado em 03 de Setembro de 2020, cujo objeto é a 
prestação de serviço de parecer técnico de avaliação 
mercadológica para aquisição e locação de imóvel de uso 
da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como parecer 
em sede de laudo judicial e expedição de documentação 
cartorária para aquisição de imóvel, de acordo com os 
critérios, termos e condições estabelecidas neste no 
Edital e seus anexos.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 03 de 
Setembro de 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 29 DE SETEMBRO DE 2020.

Helder Almeida de Souza 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 105/2020
DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
amembramento de 03 (três) áreas 
designadas pelo LOTE 01, 02 e 03, 
situados na Quadra H, do Loteamento 
denominado “Prolongamento Colônia de 
Férias Santa Maria”, na localidade de 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, neste 
Município de Camaçari, medindo Lote 01 e 
02 3.556,00m² e Lote 03 2.010,00m², para 
totalizar uma nova área de 5.566,00m², 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 

PORTARIA Nº 056/2020
DE 17 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas tribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz Cad. 
829635, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 820660 e 
Geilza Silva e Silva Cad. 830845, para sob a presidência 
do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 
0440/2020 – CA ARQUITETURA EIRELI, firmado em 03 
de Setembro de 2020, cujo objeto é a prestação de 
serviço de parecer técnico de avaliação mercadológica 
para aquisição e locação de imóvel de uso da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, bem como parecer em sede de 
laudo judicial e expedição de documentação cartorária 
para aquisição de imóvel, de acordo com os critérios, 
termos e condições estabelecidas neste no Edital e seus 
anexos.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 03 de 
Setembro de 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2020.

Helder Almeida de Souza 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 059/2020
DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz Cad. 
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atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta nos Processos Administrativos nºs 
02717.22.09.340.2016 e 01363.22.09.151.2018, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 03 (três) áreas 
designadas pelo LOTE 01, 02 e 03, situados na Quadra 
H, do Loteamento denominado “Prolongamento Colônia 
de Férias Santa Maria”, na localidade de Itacimirim, 
Distrito de Monte Gordo, neste Município de Camaçari, 
medindo Lote 01 e 02 3.556,00m² e Lote 03 2.010,00m², 
para totalizar uma nova área de 5.566,00m².

Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 
propriedade de MARCOS ACCIOLY DE ARAÚJO, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 782.913.645-91 e Outros, 
conforme o registros no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas de nº 16.580 e 43.165. 

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

LOTE 01 e 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 
8.603.988,437m. e E 604.444,096m.;  deste, segue com  
azimute de 23°34'34" e distância de 60,00m., 
confrontando neste trecho com o Lote 03, até o vértice 02, 
de coordenadas N 8.604.046,088m. e E 604.469,418m.;  
deste, segue com  azimute de 115°56'17" e distância de 
90,00m., confrontando neste trecho com a Rua 09, até o 
vértice 03, de coordenadas N 8.604.005,811m. e E 
604.552,224m.;  deste, segue com  azimute de 
201°37'31" e distância de 18,00m., confrontando neste 
trecho com uma Praça, até o vértice 04, de coordenadas 
N 8.603.986,346m. e E 604.544,507m.;  deste, segue 
com  azimute de 271°11'36" e distância de 98,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua 10, até o vértice 01, 
de coordenadas N 8.603.988,437m. e E 604.444,096m.;  
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 3.556,00m² e perímetro de 
266,00m.

LOTE Nº 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 
8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  deste, segue com  
azimute de 117°02'53" e distância de 30,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua 09, até o vértice 02, 
de coordenadas N 8.604.046,088m. e E 604.469,418m.;  
deste, segue com  azimute de 203°30'53" e distância de 
60,00m., confrontando neste trecho com o Lote 01 e Lote 
02, até o vértice 03, de coordenadas N 8.603.988,438m. 

e E 604.444,096m.;  deste, segue com  azimute de 
271°11'36" e distância de 32,00m., confrontando neste 
trecho com a Rua 10, até o vértice 04, de coordenadas N 
8.603.989,164m. e E 604.409,251m.;  deste, segue com  
azimute de 26°21'06" e distância de 74,00m., 
confrontando neste trecho com o Lote 04, até o vértice 01, 
de coordenadas N 8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 2.010,00m² e perímetro de 
196,00m.

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

LOTE Nº 01 A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 
8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  deste, segue com  
azimute de 117°02'53" e distância de 30,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua 09, até o vértice 02, 
de coordenadas N 8.604.045,088m. e E 604.469,418m.;  
deste, segue com  azimute de 115°56'17" e distância de 
90,00m., confrontando neste trecho com a Rua 09, até o 
vértice 03, de coordenadas N 8.604.005,811m. e E 
604.552,224m.;  deste, segue com  azimute de 
201°37'31" e distância de 18,00m., confrontando neste 
trecho com uma Praça, até o vértice 04, de coordenadas 
N 8.603.986,346m. e E 604.544,507m.;  deste, segue 
com  azimute de 271°11'36" e distância de 98,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua 10, até o vértice 05, 
de coordenadas N 8.603.988,437m. e E 604.444,096m.; 
deste, segue com  azimute de 271°11'36" e distância de 
32,00m., confrontando neste trecho com a Rua 10, até o 
vértice 06, de coordenadas N 8.603.989,164m. e E 
604.409,251m.;deste, segue com  azimute de 26°21'06" 
e distância de 74,00m., confrontando neste trecho com 
Lote n°04, até o vértice 01, de coordenadas N 
8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes 
e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM, totalizando uma área de 
5.566,00m² e perímetro de 348,00m.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
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DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 25 DE SETEMBRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS 
DIRETORIA DE URBANISMO

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE                   

PORTARIA N° 106/2020
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 03 e 04, situados na 
Quadra A, do Loteamento Parque 
Interlagos, este localizado no KM 20 da 
rodovia BA-099, Distrito de Abrantes, neste 
Município de Camaçari, medindo 2.500,00 
m², para totalizar duas novas áreas Lote 
03 com área de 1.250,00 m² e Lote 04 com 
área de 1.250,00 m², na forma que indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
00909.22.09.005.2020, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 03 e 04, situados na Quadra A, 
do Loteamento Parque Interlagos, este localizado no KM 
20 da rodovia BA-099, Distrito de Abrantes, neste 
Município de Camaçari, medindo 2.500,00 m², para 
totalizar duas novas áreas Lote 03 com área de 
1.250,00 m² e Lote 04 com área de 1.250,00 m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de FERNANDO ANTONIO BASTOS 
COELHO e MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS, 
sediada no Loteamento Parque Interlagos, este 
localizado no KM 20 da rodovia BA-099, Lote 03 e 04, 
Quadra A, Distrito de Abrantes, Camaçari, Bahia, inscrito 
no CPF sob nº: 001334.345-91 e 069.725.000-91, 
conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 
matrícula de nº 9202. 

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

LOTE 03 e 04

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição do 
perímetro na estação E0 de coordenadas N 8585055.130 
e E 586702.040 visando o vértice  V1, de coordenadas N 
8585076.830 m e E 586723.770 m, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 45°01'11" e 30,74 m, situado deste, 
segue confrontando o Lote 02 da Quadra “A” pelo lado 
direito do terreno; com os seguintes azimutes e 
distâncias: 123°48'24" e 50,00 m até o vértice V2, de 
coordenadas N 8585049.040 m e E 586765.320 m, 
situado deste, segue confrontando com Praia de Santa 
Maria pela frente do terreno; com os seguintes azimutes e 
distâncias: 214°17'32" e 25,00 m até o vértice V3, de 
coordenadas N 8585028.470 m e E 586751.290 m, 
situado deste, segue ainda confrontando a praia de Santa 
Maria pela frente do terreno com os seguintes azimutes e 
distâncias: 214°17'32" e 25,00 m  até o vértice V4, de 
coordenadas N 8585007.730 m e E 586737.150 m, 
situado deste, segue confrontando com o Lote 05 pelo 
lado esquerdo do terreno; com os seguintes azimutes e 
distâncias: 303°48'28" e 50,00 m até o vértice V5, de 
coordenadas N 8585056.100 m e E 586709.850 m, 
situado deste, segue confrontando com a Rua das 
Lagoas pela parte frontal do terreno com os seguintes 
azimutes e distâncias: 34°17'32" e 25,00 m até o vértice 
V6, de coordenadas  N 8585035.550 m e E 586695.600 
m, situado deste, segue novamente confrontando a Rua 
das Lagoas, margeando a lagoa, com os seguintes 
azimutes e distância: 34°17'32" e 25,00 m, até o Vértice 
V1 inicial da descrição deste perímetro, fechando-se o 
polígono. Encontra-se edificada sobre o terreno uma 
residência de alvenaria com um pavimento e diversas 
outras benfeitorias. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no sistema 
UTM, fuso 24 Sul, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM, totalizando uma área de 
2.500,00 m² e perímetro de 200,00m.

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

LOTE Nº 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
8585076.830 m e E 586723.770 m, deste, segue 
confrontando o Lote 02 da Quadra “A” pelo lado direito do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
123°48'24" e 50,00 m até o vértice V2, de coordenadas N 
8585949.040 m e E 586785.320 m, situado deste, segue 
confrontando com a faixa de Praia de Santa Maria pela 
frente do terreno; com os seguintes azimutes e 
distâncias: 214°17'32" e 25,00 m até o vértice V3, de 
coordenadas N 8585028.470 m e E 586751.290 m, 
deste, segue confrontando com o Lote 04 resultante do 
desmembramento pela lateral esquerda do terreno; com 
os seguintes azimutes e distâncias: 303°48'28" e 50,00 m 
até o vértice V6, de coordenadas N 8585056.290 m e E 
586709.740 m, daí, segue confrontando com a Rua das 
Lagoas, margeando a lagoa, pelos fundos do terreno; 
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com os seguintes azimutes e distâncias: 34°17'32" e 
25,00 m até o vértice V1 inicial da descrição deste 
perímetro, fechando-se, assim, a poligonal. No lote 
descrito encontram-se diversas construções e 
benfeitorias. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema UTM, fuso 24 
Sul, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM, totalizando uma área de 1.250,00 m² e 
perímetro de 150,00m.

LOTE Nº 04

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V6, de coordenadas N 
8585056.290 m e E 586709.740 m, deste, segue 
confrontando o Lote 03 resultante do desmembramento 
da Quadra “A” pelo lado direito do terreno; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 123°48'24" e 50,00 m 
até o vértice V3, de coordenadas N 8585028.470 m e E 
586751.290 m, situado deste, segue confrontando com a 
faixa de Praia de Santa Maria pela frente do terreno; com 
os seguintes azimutes e distâncias: 214°17'32" e 25,00 m 
até o vértice V4, de coordenadas N 8585007.730 m e E 
586737.150 m, deste, segue confrontando com o Lote 05 
pela lateral esquerda do terreno; com os seguintes 
azimutes e distâncias: 303°48'28" e 50,00 m até o vértice 
V5, de coordenadas N 8585056.100 m e E 586709.850 
m, daí, segue confrontando com a Rua das Lagoas, 
margeando a lagoa, pelos fundos do terreno; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 34°17'32" e 25,00 m até 
o vértice V6 inicial da descrição deste perímetro, 
fechando-se, assim, a poligonal. No lote descrito 
encontram-se diversas construções e benfeitorias. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no sistema UTM, fuso 24 Sul, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 1.250,00 m² e perímetro de 
150,00m.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 28 DE SETEMBRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 110/2020
 30 DE SETEMBRO 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 00807.22.09.461.2020, de 21 de julho 
de 2020, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2(dois) anos à 

, inscrita no CNPJ sob Nº 
37.654.041 , com sede na Rua João Hipólito de 
Azevedo, nº 18, Centro, Conceição do Jacuípe , para 
implantação de empreendimento

localizado no Via Principal de 
Itacimirim, Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari/BA, Coordenadas UTM(Sirgas 2000): 
603910E 8604812S; inserido na 

 Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº 866, de 11/01/2008, e na Zona C da poligonal da APA 
Lagoas de Guarajuba, conforme Resolução CEPRAM n° 
388 de 12 de março de 1991. O empreendimento é 
composto por 86 unidades residenciais, área 
administrativa, restaurante, equipamentos de serviço e 
apoio, lazer e esporte, 190 vagas de estacionamento 
para veículos, quiosque e guarita em uma área total de 
28.000,00m², sendo a área total construída de 
21,095,37m²; área verde de uso comum de 2.471,31m². 
Esta Licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. manter critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica do canteiro de obra, para serem coletados 
pela Empresa de Limpeza Pública de Camaçari; b) 
coletar e promover a separação sistemática dos 
expurgos (entulhos) gerados no canteiro de obras e 
destiná-los à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério estabelecido pela SESP e SEDUR, sendo vedado 
o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, conforme estabelecido pela Resolução 
CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, em 
condições adequadas, no canteiro de obras, conforme 

P R A I A D A E S P E R A E M P R E E N D I M E N T O  
IMOBILIÁRIO SPE

/0001-01
-BA

 urbanistico, do tipo 
Apart - Residence, 

Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 2 da Macrozona Urbana de Monte 
Gordo – MG-ZU.4,
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legislação vigente, sistemas de tratamento de efluentes 
domésticos e promover a limpeza dos mesmos somente 
com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; c) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas; d) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; e) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar num prazo de 
60 (sessenta) dias: a) projeto de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, aprovados pela embasa. Os 
projetos devem ser executados de acordo com as 
exigências da embasa. Na impossibilidade da embasa 
atender a demanda para abastecimento de água, 
projetar alternativas para suprir a necessidade dos 
moradores; III. manter atualizado e disponível na obra o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil – PCMAT – acompanhado da ART, 
elaborado por profissional legalmente habilitado; IV. 
implementa, conforme projeto aprovado pela 
CLA/SEDUR: a) programa de educação ambiental 
conforme projeto apresentado à CLA/SEDUR e 
apresentar semestralmente relatório de desempenho do 
programa; V. apresentar, para aprovação, Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas, referente à Área de 
Preservação Ambiental da Lagoa. Após aprovação pela 
CLA/SEDUR, o PRAD deve ser executado; VI.  é 
proibido: a) lançamento de qualquer tipo de efluente no 
solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de 
áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; VII. apresentar à 

C e n t r o  
TAMAR/ICMBio, referente a implantação do 
empreendimento, conforme Resolução CONAMA Nº 10, 
de 24 de outubro de 1996; VIII. implantar 

 
atender  r igorosamente  aos cond ic ionantes  
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XII. apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, outorga 
para lançamento de águas pluviais, emitida pelo INEMA; 
XIII. comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência direta do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ;  X I V.  m a n t e r  o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – 

CLA, 
i m e d i a t a m e n t e ,  m a n i f e s t a ç ã o  d o  

redutores de 
velocidade na rede de drenagem pluvial, de modo a 
amenizar a erosão e alagamentos na região quando da 
época de cheia da lagoa; IX. implantar estrutura flutuante 
para acesso à praia de modo a impedir o trânsito de 
pessoas sobre a vegetação de restinga; X. atender aos 
parâmetros estabelecidos pela Resoluções CEPRAM 
nº387, de 27.02.1991, e nº 388, de 12.03.1991;  XI.

AOP de Projeto Nº 009/2017 de 
20.03.2020, emitida através do Processo nº 

00153.22.09.002.2020 de 22/01/2020, por esta SEDUR; 
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.

XV. 

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 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 30 DE SETEMBRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 305/2018. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
TOMACOM ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
do Instrumento contratual n° 305/2018; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
04(quatro) meses, deste modo, a partir de 12 de 
Setembro de 2020, passará a viger até 12 de janeiro de 
2021. DO PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 
305/2018 ter como objeto uma Locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 39.668,00 (trinta   e nove 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais), que permanece 
sem sofrer alteração.  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, Elemento 33903900 e Fonte 7101000;  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 

EXTRATOS DE CONTRATOS
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pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não modificadas por 
este Instrumento, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no presente 
instrumento, renunciando, expressamente, ao reajuste 
previsto no Contrato original nº 305/2018, em sua 
Cláusula Sexta. DA ASSINATURA:  Camaçari, 11 de 
setembro de 2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. TOMACOM ADMINISTRADORA DE BENS 
E IMÓVEIS LTDA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
446/2019.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SANTA CRUZ 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este termo aditivo 
tem por finalidade alterar a CLAÚSULA QUINTA do 
contrato 446/2019; DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 06 (seis) meses, 
deste modo, a partir de 05 de novembro de 2020, 
passará a viger até 05 de maio de 2021; DO SALDO 
REMANESCENTE: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo remanescente no valor de R$ 5.348.834,26 (cinco 
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e 
trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). A alteração 
da presente cláusula, bem como a incidêcnia de qualquer 
reajuste, deve respeitar os preceitos legais vigentes.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, 30 de setembro de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE 

D

PREÇOS N° 0454/2020, FIRMADA 
ENTRE O MUNICIPIO DE CAMACARI/BA E A 
EMPRESA KOLPLAST CI S.A. DO OBJETO: Este 
instrumento tem por finalidade rescindir a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 0454/2020, tendo seus 
efeitos contados a partir de 21 de setembro de 2020, 
estando as partes, portanto, desobrigadas em relação 
as obrigações constituídas no dito instrumento 
contratual a partir desta data. DA QUITAÇÃO DE 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por forca desta rescisão, 
O município e a contratada somente responderão por 
direitos e obrigações contratuais vigentes e 
concretizados ate a data da rescisão contratual, 
declarando -se, doravante, mutuamente satisfeitas e 
quitadas quanto a quaisquer ônus decorrentes da 
formalização do instrumento rescindido.  A 
INEXISTENCIA DE PENALIDADES:  O município e a 
contratada convencionam  ainda, que a presente 
rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades.  DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 21 de setembro de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT.  MUNICIPIO.  
KOLPLAST CI S.A. CONTRATADA.

AVISO DE ABERTURA

 
PREGÃO N.º 0159/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 19/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 20/10/2020, às 08h30min; Disputa: 
20/10/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0155/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
16/10/2020 a partir das 09h00min; Abertura: 
19/10/2020, às 09h00min; Disputa: 19/10/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 836607. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0162/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
19/10/2020 a partir das 09h00min; Abertura: 
20/10/2020, às 09h00min; Disputa: 20/10/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 838729. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

 
A Comissão Central Permanente de Licitação torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado 
do PREGÃO - N.º 0136/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é registro de preço para aquisição 
de materiais (álcool de cereais, difusor elétrico, fita 
micropore, mostarda e óleo essencial), para prover os 
núcleos de práticas integrativas e complementares da 
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Rede de Saúde Mental do município. DATA DO 
RESULTADO: 23/09/2020. THATIANA CAMPOS 
DACTTES – Pregoeira COMPEL.
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DESPACHO Nº 16/2020

Considerando o disposto nos artigos 11 e 25 da Lei 
Municipal 874/2008 e suas alterações posteriores, 
INDEFIRO o pedido de revisão de aposentadoria da 
segurada MAISE NASCIMENTO TORRES, 
formulado através do processo Administrativo nº 
00298.07.10.377.2019. 

Camaçari, BA, 30 de setembro de 2020

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Diretor Superintendente

DESPACHO Nº 17/2020

Considerando o entendimento do STJ,  
consubstanciado na súmula 358, INDEFIRO o 
pedido de extinção do desconto de pensão 
alimentícia em folha, do segurado RAIMUNDO 
DOS SANTOS, formulado através do processo 
Administrativo nº 00049.07.10.377.2020. 

Camaçari, BA, 30 de setembro de 2020

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Diretor Superintendente
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