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atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 
003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 2611/2020, 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) KATIA SOUZA 
CONTREIRAS, matricula 4970, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Assistente  Administrativo, 
lotado (a) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
17/05/1990 a 16/05/1995, a partir de  01 de Dezembro de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE NOVEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. E O ENTE 

PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI (“CONVENIADO”)

APKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Cidade Jardim, nº 400, 7º e 20º andares, sala 10, 
Jardins, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 27.490.629/0001-
13, neste ato representada na forma dos seus atos 
constitutivos, doravante denominada simplesmente 
como (“PKL”);e do outro lado, o ENTE PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com sede 
na Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo, 
Centro, Camaçari – BA,CEP42.800-500 inscrito no CNPJ 
sob o n°. 14.109.763/0001-80, neste ato representado 
por Hélder Almeida de Souza, inscrito no CPF sob o nº 
123.825.745-34,doravante denominado como 

PORTARIA Nº 1000/2020
 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 
003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 2591/2020,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RITA DE CÁSSIA NAZARÉ 
DOS SANTOS, matricula 2730, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Assistente  Administrativo, 
lotado (a) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
17/05/2005 a 16/05/2010, a partir de  01 de Dezembro de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE NOVEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 1001/2020
 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



(“CONVENIADO”), sendo, PKL e CONVENIADO, 
doravante denominadas, em conjunto, “Partes” e, 
individualmente, “Parte”, resolvem celebrar o presente 
Convênio para Concessão de Operações do Cartão 
Credcesta (“Convênio”),de acordo com as seguintes 
cláusulas e condições:

Processo Administrativo nº. 795.11.01.719.2020.

CONSIDERANDO QUEem decorrência do Edital de 
Licitação n.01/2018, que teve como objeto a alienação da 
Empresa Baiana de Alimentos (EBAL), o qual concedeu 
ao vencedor do certame a prerrogativa de ampliar o 
âmbito de atuação do Programa Credicesta, a PKL, 
passou a deter integralmente os direitos de exploração 
comercial do Cartão de Crédito Consignado do Programa 
Credicesta (“Cartão Credcesta”), o qual pode ser 
utilizado em diversos pontos comerciais, inclusive nos 
supermercados das lojas Cesta do Povo;

CONSIDERANDO QUE ainda o Decreto nº 18.353, de 27 
de abril de 2018, do Governo do Estado da Bahia, que 
dispõe sobre o Programa Credcesta, relativo à 
consignação em folha de pagamento de créditos 
rotativos para aquisição de bens e serviços por 
servidores e empregados públicos da Administração 
direta e indireta do Estado da Bahia (“Decreto 18.353”), 
assegura ao detentor dos direitos de exploração 
comercial relativos ao Cartão Credcesta, o direito de 
modificar, ampliar, aperfeiçoar ou, por quaisquer 
mecanismos viáveis e juridicamente legítimos, 
diversificar as funcionalidades do referido cartão, a este 
podendo associar a ampliação da rede de compras e a 
contratação de serviços, inclusive comerciais, creditícios, 
financeiros, securitários e congêneres (“Programa 
Credicesta”);

CONSIDERANDO QUE a PKL adquiriu os direitos de 
exploração comercial relativos ao Cartão Credcesta, em 
caráter irrevogável e irretratável;

CONSIDERANDO QUE a PKL e uma instituição 
financeira parceira têm interesse em utilizar, com vistas a 
explorar comercialmente, de forma conjunta e 
indissociável, as atividades de cartões, de adquirência e 
de produtos financeiros e securitários (os “Produtos 
Adicionais”), diretamente por meio da PKL ou por meio 
da instituição financeira; 
CONSIDERANDO QUE as Partes possuem o comum 
interesse em formalizar os termos para consecução das 
atividades descritas nos Considerandos acima;

FUNDAMENTO LEGAL

O presente Convênio será regido pela Lei nº 368/1997 e 
nº 803/2007 no âmbito Municipal e no que couber a Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme Parecer PGM nº. 
8 7 9 / 2 0 2 0  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
795.11.01.719.2020.

RESOLVEM as Partes firmar o presente Convênio nos 
seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Convênio a 
operacionalização das consignações em folha de 
pagamento a serem realizadas pelo CONVENIADO, para 
pagamento das operações de crédito decorrentes do 
Cartão Credcesta concedidas pela instituição financeira 
expressamente autorizada pela PKL, aos servidores 
ativos, inativos, aposentados e/ou pensionistas 
vinculados ao CONVENIADO (“Titular”), com a finalidade 
de também facilitar a aquisição de produtos oferecidos 
pelos estabelecimentos da rede credenciada, podendo 
associar a contratação de serviços, inclusive comerciais, 
creditícios, financeiros, securitários e congêneres. Desde 
logo, fica definido que as despesas/dívidas decorrentes 
da contratação dos aludidos serviços comerciais, 
creditícios, financeiros, securitários ou congêneres, 
assumidas por agentes públicos através de novas 
funcionalidades atribuídas ao Cartão Credcesta, que 
obedecerá aos limites previstos nos termos do art. 5º do 
Decreto Municipal 4893/2010 e o Decreto Municipal 
5524/2013, por débitos contratados segundo as regras 
próprias do Programa Credcesta.

1.2 O crédito disponibilizado na forma desta cláusula 
observará o limite consignável individual do Titular, 
informado pelo CONVENIADO para a soma mensal das 
consignações facultativas, nos termos da legislação 
aplicável.

1.3 As operações que consistam em empréstimos ou 
congêneres relativas ao Cartão Credcesta serão 
liberadas por instituição financeira expressamente 
autorizada pela PKL, mediante crédito em conta corrente 
cadastrada no sistema do CONVENIADO ou conforme 
condições pactuadas livre e exclusivamente com o Titular 
do Cartão Credcesta, sendo de responsabilidade da PKL 
a guarda e conservação do documento correspondente, 
que deverá ser colocado à disposição do CONVENIADO 
sempre que solicitado.

1.4 O prazo das operações realizadas entre o Titular e a 
PKL, mediante consignação em folha de pagamento, 
observará sempre o prazo admitido pela legislação 
vigente, sempre a critério da PKL

1.5 A PKL poderá autorizar instituição financeira a 
realizar, em seu nome, as operações relacionadas ao 
Cartão Credcesta, no todo ou em parte, autorizando-a a 
realizar os créditos das operações e receber diretamente 
o produto dos descontos e retenções, inclusive em conta 
bancária de titularidade exclusiva da instituição financeira 
indicada/autorizada, devendo, para tanto, cientificar o 
CONVENIADO, através de protocolo da referida 
autorização. 

1.6 A PKL e/ou a instituição financeira por ela indicada 
poderão ceder o objeto do Convênio a terceiros, como 
também a carteira de Convênios respectivas, 
comunicando tal fato previamente ao CONVENIADO.

1.7 As averbações de consignação em folha de 
pagamento, relativas ao Programa Credicesta, 
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autorizadas pelos Titulares respectivos, além de 
poderem ser autorizadas eletronicamente, a partir de 
comandos seguros, poderão também se efetivar por 
mecanismos de telecomunicação, gravação de voz ou 
por meios digitais que garantam o sigilo dos dados 
cadastrais, bem como a segurança e a comprovação da 
aceitação da operação realizada pelo interessado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO

I – São obrigações da PKL:

a) Colaborar na divulgação do ProgramaCredicesta, 
assegurando aos beneficiários a aquisição de gêneros e 
mercadorias, além da contratação de serviços 
comerciais, creditícios, financeiros, securitários e 
congêneres, nos termos e condições estabelecidos 
neste Convênio.

b) Fornecer ao CONVENIADO, mensalmente, em prazo 
a ser acordado com o setor responsável, por meio 
magnético ou outro meio eletrônico, arquivo contendo 
extrato consolidado das aquisições individualmente 
efetuadas pelos Titulares do Cartão Credcesta, 
indicando os valores a serem consignados em folha de 
pagamento próxima, responsabilizando-se pela justeza 
das informações.

c) Responsabilizar-se pelo arquivo e guarda do Termo de 
Adesão.

d) Bloquear o uso do Cartão Credcesta, nas hipóteses de 
inadimplência ou utilização indevida por parte doTitular, 
conforme previsto no Termo de Adesão, bem como o 
restabelecimento da sua condição.

e) Bloquear de imediato e definitivamente o uso do 
Cartão Credcesta, nos casos de desligamento definitivo 
dos Titulares da folha de pagamento do CONVENIADO, 
conforme dados enviados pelo CONVENIADO, ou 
quando inadimplente o Titular, em caso do não repasse 
do desconto, já consignado no salário do servidor, sob 
pena de responsabilidade.

f) Manter atualizadas as informações cadastrais dos 
Titulares do Cartão Credcesta conforme dados 
mensalmente recebidos do CONVENIADO.

II - São obrigações do CONVENIADO:

a) A responsabilidade de entrega dos Cartões 
Credcestapara os servidores Municipais de Camaçari é 
da própria Credcesta. As entregas serão feitas através de 
flash courrier ou Correios, que se responsabilizará pela 
entrega mediante protocolo quandosolicitado pelos 
respectivos Titulares, que deverão ser mantidos sob sua 
guarda, para comprovação futura, acaso necessária

b) Proceder aos descontos em folha de pagamento dos 
Titulares, correspondentes aos valores relativos às 
compras e serviços contratados, no prazo estipulado no 
inciso I, alínea “b” desta cláusula. O recebimento das 
informações após este prazo acarretará no 

.

processamento das informações na folha de pagamento 
imediatamente posterior;

c) Comunicar tempestivamente à PKL – ou a instituição 
financeira por ela indicada –, por e-mail ou outro recurso 
eletrônico, qualquer alteração que venha a ocorrer na 
situação funcional do Titular que implique solução de 
continuidade dos descontos, autorizando, de imediato, o 
bloqueio definitivo do Cartão Credcesta.

d) Orientar as Coordenações de Recursos Humanos 
quanto aos procedimentos para a cobrança dos valores 
cujo lançamento na folha de pagamento não tenha 
ocorrido nos casos de exoneração, demissão e 
falecimento. O montante devido pelo servidor à PKL ou à 
instituição financeira por ela indicada deverá ser objeto de 
desconto nas verbas a receber ou no saldo de salário, 
observado o percentual máximo previsto na legislação 
vigente.

e) Proceder em tempo hábil ao respectivo desconto das 
compras e serviços não consignados, em caso de 
exoneração, demissão ou falecimento, nas verbas pagas 
ao servidor, desde que por estes autorizado.

f) Repassar mensalmente à PKL, até o dia cinco do mês 
seguinte, o valor integral das aquisições efetuadas e 
serv iços  cont ra tados por  seus  serv idores ,  
independentemente da consignação realizada na folha 
de pagamento, inclusive os que tenham incidido sobre 
saldos de remuneração em caso de exoneração ou 
falecimento;

g) O não atendimento do prazo consignado na alínea 
anterior acarretará a imediata suspensão das vendas e 
dos serviços no segundo dia útil após o vencimento, sem 
prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e 
criminal cabíveis, e do disposto na cláusula terceira deste 
instrumento;

h)  Depositar em favor da PKL ou da instituição financeira 
por ela indicada, o pagamento do valor das compras 
efetuadas e dos serviços contratados pelos servidores, 
através do Cartão Credcesta;

i) Disponibilizar à PKL arquivo, em meio magnético ou 
outro meio eletrônico, contendo os dados cadastrais dos 
beneficiáriosdo Cartão Credcesta, limites para compras, 
e data de vencimento do contrato de Regime Especial de 
Direito Administrativo – REDA (quando aplicável), ainda 
no primeiro dia útil após o fechamento da folha de 
pagamento;

j) Disponibilizar à PKL, após a efetivação dos descontos 
nas respectivas folhas de pagamento, arquivo–retorno 
em meio magnético ou outro meio eletrônico utilizado 
pelo CONVENIADO, dos descontos efetuados de cada 
servidor, para fins de conciliação de contas;

k) Apoiar quando possível a divulgação dos benefícios do 
Cartão Credcesta pelos meios legalmente permitidos e 
usualmente utilizados e adequados, que possibilitem aos 
servidores ativos, inativos, aposentados e/ou 
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pensionistas do CONVENIADO tomarem conhecimento 
do Programa Credicesta, bem como dos mecanismos 
que possibilitem a sua adesão;

l) Criar condições que viabilizem periodicamente à 
conciliação de contas.

3.1.2 Sem prejuízo do acima disposto, na hipótese de o 
CONVENIADO não realizar o repasse dos valores 
consignados em favor da PKL/instituição financeira 
expressamente autorizada pela PKL, este fato será 
atribuído diretamente aos servidores do CONVENIADO.

3.1.3 A consignação em folha de pagamento não implica 
responsabilidade dos órgãos e entidades da 
Administração direta, autárquia e Funcional por dívidas 
ou compromisso de natureza pecuniária assumidas pelo 
servidor junto ao consignatário. 

3.1.4 Se a folha de pagamento do mês em que foi 
formalizado o pedido já tiver sido processada, a 
cessação dos descontos somente será feita no mês 
subseqüente, sem que, desse fato, decorra qualquer 
responsabilidade para a administração.

3.2 A margem consignável ,  averbada pelo 
CONVENIADO em favor da PKL/instituição financeira 
expressamente autorizada pela PKL, não será reduzida 
por descontos facultativos posteriores de qualquer 
natureza.

3.2.1. As consignações somente serão suspensas: (i) se 
não houver margem disponível em razão de descontos 
compulsórios exigidos em lei; (ii) por ordem judicial; (iii) 
em caso de licença, suspensão do contrato de trabalho 
ou afastamento do servidor ativo, inativo, aposentado 
e/ou pensionista que implique em suspensão de 
pagamento do vencimento pelo CONVENIADO. A PKL / 
instituição financeira autorizada pela PKL, após 
notificação da ocorrência pelo CONVENIADO, 
promoverá a cobrança do débito diretamente do servidor 
ativo, inativo, aposentado e/ou pensionista. 

3.2.2. Caso, por qualquer motivo, a margem consignável 

CLÁUSULA TERCEIRA– RESPONSABILIDADE DO 
CONVENIADO

3.1 É de responsabilidade do CONVENIADO qualquer 
atraso no repasse dos descontos procedidos em folha de 
pagamento, saldo de salário, ou o repasse não integral à 
PKL, ou para a instituição financeira expressamente 
autorizada por esta, arcando com todo e qualquer 
prejuízo que possa vir a ocorrer, desde que o atraso 
decorra de culpa do CONVENIADO.

3.1.1 Sobre os repasses não realizados, ou realizados 
com atraso, ou com valores insuficientes, quando do seu 
pagamento, deverão incidir juros moratórios de 1% ao 
mês, pro rata dies tempore, calculados sobre o valor 
monetariamente corrigido, com base na variação do 
IGPM havida no período, desde que o mesmo decorra de 
responsabilidade exclusiva do CONVENIADO.

seja reduzida, as consignações e repasses deverão ser 
efetuados de forma parcial, até o limite disponível, e o 
saldo remanescente da parcela será pago pelo servidor 
ativo, inativo, aposentado e/ou pensionista diretamente à 
PKL / instituição financeira autorizada pela PKL. O 
CONVENIADO se compromete a retomar as 
consignações em favor da PKL / instituição financeira 
autorizada pela PKL, nos casos em que a margem 
consignável for recomposta.

4.1 O acompanhamento da execução do presente 
Convênio competirá a prepostos indicados pela PKL e ao 
órgão responsável do CONVENIADO, competindo-lhes 
acompanhar e verificar a perfeita execução do Convênio 
em todas as suas fases através de relatórios, inspeções, 
visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do 
Convênio.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 O prazo de vigência do presente Convênioserá de 60 
(sessenta) meses a contar da data de sua assinatura.

6.1 O presente Convênio poderá ser resolvido na forma 
da lei, por inobservância a quaisquer de suas cláusulas, 
arcando, neste caso, o inadimplente, com os danos e 
prejuízos que porventura causar devidamente 
demonstrados e comprovados.

6.2 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao 
descumprimento de cláusulas e condições aqui 
estipuladas não será entendida como novação ou 
renúncia, podendo a Parte prejudicada exercer seus 
direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO OU 
DENÚNCIA

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA– DA RESOLUÇÃO DO 

CONVÊNIO

7.1 Este Convênio poderá ser alterado no todo ou em 

parte, mediante Termo de Re-ratificação ou Termo Aditivo 

e de comum acordo entre as Partes, bem como 

denunciado por qualquer das Partes, através de 

comunicação prévia com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, sem prejuízo das obrigações que 

estiverem em curso.

7.2 A denúncia do presente Convênio não prejudicará, 

sob qualquer hipótese, os empréstimos já concedidos e 

os valores referentes às compras, através do Cartão 

Credcesta, até a efetiva liquidação dos mesmos, em 

especial as cláusulas compatíveis com os repasses, 

ressarcimentos e inadimplemento. Portanto, os 

empréstimos e valores deverão continuar sendo 

averbados, consignados e liquidados até o efetivo 
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pagamento dos mesmos pelos servidores.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Aplica-se a este Convênio, no que couber, as 

disposições constantes na Lei Federal 8.666/93. Ainda, 

este documento, segue as diretrizes estabelecidas na Lei 

Municipal 799/94 e no Decreto Municipal 488/2013, como 

fontes subsidiáriaspara dirimir eventuais dúvidas que 

possam decorrer da interpretação das cláusulas e 

condições nele previstas.

8.2 As condições deste instrumento prevalecerão sobre 

quaisquer outros acordos de mesmo objeto firmados 

anteriormente entre o CONVENIADO e a PKL.

8.3 As Partes declaram conhecer as normas legais e 

infralegais de prevenção a atos de corrupção, fraude, 

práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro a elas aplicáveis, 

bem como possuir um regramento interno baseado nas 

diretrizes e nos princípios de comportamento ético, 

comprometendo-se a cumpri-los fielmente, por si e por 

seus sócios,  prepostos,  adminis t radores e 

colaboradores. A comprovada violação de qualquer das 

obrigações previstas nesta cláusula é causa para a 

rescisão unilateral deste Convênio, sem prejuízo da 

cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

8.4RENEGOCIAÇÃO. Caso a operação anteriormente 

contratada pelo Titular seja renegociada com a PKL / 

instituição financeira autorizada pela PKL, o 

CONVENIADO deverá efetuar a averbação de margem 

relativa à operação renegociada, em substituição à 

operação original, devendo, na operacionalização das 

consignações e repasses, observar todas as disposições 

contidas neste Convênio.

8.6 As Partes deverão manter a confidencialidade e o 

sigilo bancário das informações que tiverem acesso em 

razão deste Convênio, inclusive as que disserem 

respeito ao cadastro dos clientes e às operações 

contratadas, ainda que este Convênio venha a ser 

denunciado ou rescindido.

8.7 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. Considerando 
que este Convênio implica no acesso, recebimento, 
processamento, transmissão, tratamento e transferência 
de dados de caráter pessoal, as Partes deverão:

a) cumprir as leis de privacidade de dados em relação ao 
tratamento de dados pessoais objeto deste Convênio, 
naquilo que for aplicável;

b) tratar os dados de caráter pessoal a que tenham acesso, 
com a exclusiva finalidade prevista neste Convênio, sempre 
em conformidade com os critérios, requisitos e 
especificações previstas no Convênio e seus respectivos 
anexos, sem a possibilidade de utilizar esses dados para 
finalidade distinta; 

c) não divulgar a terceiros os dados de caráter pessoal a 
que tenha tido acesso, salvo mediante prévia e expressa 
autorização da outra Parte ou caso a legislação assim o 
exigir; 

d) manter em absoluto sigilo todos os dados de caráter 
pessoal e informações deste Convênio, obrigação esta que 
subsistirá ao término deste Convênio; 

e) notificar prontamente a outra Parte por escrito sempre 
que souber ou suspeitar que ocorreu um incidente de 
segurança, ou uma violação à lei de proteção de dados 
pessoais.   

Parágrafo único: Para os propósitos deste Convênio, 
“dados de caráter pessoal" significam todas as informações 
acessadas ou recebidas pelas Partes em qualquer forma 
tangível ou intangível referente, ou que pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, qualquer empregado, 
cliente, agente, usuário final, fornecedor, contato ou 
representante do da outra Parte.

E por assim terem justo e combinado, assinam o presente 
termo de Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e para o 
mesmo fim, rubricadas as páginas, na presença de 
testemunhas que também o subscrevem, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Testemunhas:
Nome:
C.P.F.:

Nome:
C.P.F.:

8.8 O descumprimento de qualquer uma das disposições 
desta Cláusula será considerado uma violação material do 
Convênio.

8.9 As obrigações e deveres de qualquer das Partes nos 
termos deste Convênio obrigarão todos os sucessores e 
cessionários de tal Parte.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de CAMAÇARI, para 
dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste Convênio, 
com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

PKL One Participações S.A.

CONVENIADO

Camaçari, 04 de Novembro de 2020.
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 
CONTRATO N°0406 /2020  -  SERVIÇO DE  
REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DENISE 
TAVARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0406/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
006/2020. 

OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
FONTE 0100000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 27 de agosto de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
S A N J U A N  E N G E N H A R I A  LT D A ,  C N P J  
00.096.631/0001-56 a iniciar a execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de águas pluviais 
com tubos de PEAD, em vias urbanas da Costa, na 
localidade de Monte Gordo, no Distrito Monte Gordo – 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0461/2020. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro Civil, cadastro 
831464, CREA 3000025588, CPF 047.298.655-45, com 
os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir 
as ordens de serviços parciais.

Camaçari, 10 de novembro de 2020

Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza                       

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Henrique de Araújo Andrade       
SANJUAN ENGENHARIA LTDA

PORTARIA N.º 135 / 2020
26 DE OUTUBRO 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 13 de outubro de 2020 e pelo o que confere a 
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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 Administ rat ivo nº  
0640.22.09.461.2020, de 22 de abril de 2020, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado JMD IND E COMERCIO DE PROD DE 
HIGIENE E LIMPEZA EIREL, inscrito no CNPJ sob nº 
34.529.302/0001-73 , com endereço na Avenida Jorge 
Amado, Polo de Apoio, nº19, Camaçari-BA, coordenadas 
UTM 574.794 E / 8595724, 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 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, para a ampliação e o funcionamento 
da atividade de produção de álcool gel 10.000 litros/mês, 
comércio de produtos de limpeza e higiene, inserido em 
uma área terreno total de 902,00m². 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 – 
Só poderá funcionar as suas atividades quando da 
apresentação do Alvará da Vigilância Sanitária; III - 
obedecer exigências da ANVISA, conforme estabelece a 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 
2020, que define os critérios e os procedimentos 
extraordinários e temporários para a fabricação e 
comercialização de preparações antissépticas ou 
sanitizantes oficinais sem prévia autorização e do 
Ministério da Saúde estabelecidas através de portarias, 
alvarás e/ou em normas específicas; III - apresentar à 
SEDUR quando da renovação desta licença relatório de 
execução: a) Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual 
12932/2014 que dispõe sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos e segundo critérios de classificação da 
ABNT NBR 10.004; b) Programa de Educação Ambiental, 
conforme Lei Estadual n° 12.056/2011, 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; c)  
Plano de Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 
identificação de cenários emergenciais (situação crítica, 
acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; IV - elaborar e apresentar à SEDUR o 
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; 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;  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 - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada, 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 -  operar adequadamente o sistema 
fossa séptica e promover a limpeza do mesmo, somente 
com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas, 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 - não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente (APP), 
sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação ambiental vigente; XIV - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas 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 
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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 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 26 DE OUTUBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 141/2020
DE 06 DE NOVEMBRO 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  
remembramento de 04 (quatro) áreas 
designadas pelo LOTE 07 , LOTE 08, LOTE 
09 e LOTE  10, situado lotes de terreno 
próprio no Prolongamento Colônia de 
Férias Santa Maria, na Quadra B, em 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo 
,Camaçari-Bahia, para totalizar em uma 
área de 6.175,00m² , 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 
atribuídas pelo Decreto publicado no Diário Oficial do 
Município em 16.10.2020 e tendo em vista o que consta 

no Processo Administrativo nº 03017.22.09.09.340.2019, 
assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 04 (três) áreas 
designadas pelos LOTE 07, LOTE 08 , LOTE 09 e LOTE 
10  situados no Prolongamento Colônia de Férias Santa 
Maria, estando o lote 07 sob matrícula de n° 12.812 com 
área de 1.500,00 m², o lote 08 sob matrícula de n° 5011 
m² com área de  1.500,00 m², o lote 09 sob matrícula de 
n° 46.802 com área de 1.500,00 m² e o lote 10 sob 
matrícula de n° 46.803 e área de 1675,00m² para  
totalizar uma nova área de 6.175,00 m². 

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade das pessoas a seguir descritas, nas 
proporções descritas nas matrículas 12.812,5011,46.802 
e 46.803 perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício em Camaçari-Bahia:  LEONARDO DE SOUZA 
FARIAS casado com NADJA PIRES DOURADO 
FARIAS; PAULA KARINE CORREIA SEIXAS casada 
com PAULO JORDÃO ALVARES SEIXAS; GABRIELA 
NEVES PINHEIRO GOUVEIA casada com HEBERT 
DOUGLAS DE BARROS GOUVEIA; CLÉA APARECIDA 
RAMOS DA SILVA RESEDA; JIMMY INACIO 
FERREIRA; LEOMAR D'CIRQUEIRA LYRIO casado 
com MERCEDES DE ALMEIDA LYRIO;  SÉRGIO LUIZ 
MORAES FERREIRA casado com GICÉLIA DUARTE 
PRESÍDIO FERREIRA; TXB INVESTIMENTOS LTDA; 
RMGM PATRIMONIAL LTDA; MAIS PATRIMONIAL 
LTDA-ME; INDIRA FÁBIA DOS SANTOS MEIRELES 
casada com ROGÉRIO PORTO MEIRELES; RAFAEL 
GALINDO FERRARO; LAURA ISABELLA GALINDO 
F E R R A R O  c a s a d a  c o m  D A C I O  M A C E D O  
ROLEMBERG NETO; RODRIGO GALINDO FERRARO 
convive em união estável com VANESSA DE SOUZA 
SANTANA;PATRIMONIAL SÃO BERNANDO LTDA; 
MATEUS BRANDÃO OLIVEIRA; LOREN DE BRITTO 
NUNES; MARCIO ROCHA FREIRE DE CARVALHO; 
HUMBERTO RIBEIRO PAIVA JUNIOR casado com 
K I L I A N A L O B Ã O  D E  G Ó E S  PA I VA ;  L P L  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; 
WRIT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA; 
VANESKA PIRES DOURADO PINHO casada com 
LUCIANO PINHO DE ALMEIDA; MARIA ALICE 
PEREIRA VALENÇA SILVA casada com RUYBERG 
VALENÇA DA SILVA; PLUS3 PATRIMONIAL LTDA EPP; 
AVELINO AUGUSTO CHEADE GOMES casado com 
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES; 
CARLA MARIA CHEADE GOMES CINTRA casada com 
CELSO FRED SANTOS CINTRA; MARCELO 
MASCARENHAS RANGEL casado com PIETRA 
FERRARI RANGEL; ADÉLIA MARIA ABERCEB 
CARVALHO casada com ARMINDO CARVALHO; 
MÁRCIA DO EIRADO PEREIRA; ARNALDO JOSÉ 
LEMOS DE SOUZA casado com REGINA EIRADO DE 
ARAUJO; IEDA ARAÚJO SOUSA REIS casada com 
WALDENOR VILAR REIS; ISIS MARIANA REIS 
BRANDÃO;  AZ INUNES CONSTRUÇÕES E  
INCORPORAÇÕES LTDA E KALINE ANDRADE 
BITTENCOURT.
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Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 07

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-1, de coordenadas N 
8604664.734 m. e E  603570.876 m. deste, segue com 
azimute de 127°27'02", e distância de 30,00m, 
confrontando neste trecho a frente com ÁREA DA 
MARINHA E  SUL COM RUA III - até o vértice V-2, de 
coordenadas N 8604645.593 m. e E 603595.856 m, 
deste, segue com  azimute de 36°19'56" e distância de 
50,00 m, confrontando neste trecho A ESQUERDA com 
LOTE 08 - até o vértice V-9 de coordenadas N 
8604685.877 m. e E 603625.486 m, deste, segue com  
azimute de 307°27'38" e distância de 30,00 m, 
confrontando neste trecho AO FUNDO  com  Lote 04 - 
até o vértice V-10 de coordenadas N 8604704.584 m e E 
603601.072 m, deste, segue com  azimute de 217°09'43"  
e distância de 50,00 m, confrontando neste trecho a 
DIREITA com LOTE 06 - até o vértice V-1, de 
coordenadas N 8604664.734 m. e E  603570.876 m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão Georreferenciadas e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000.

LOTE Nº 08

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-2, de coordenadas N 
8604645.593 m. e E 603595.856 m, deste, segue com  
azimute de 127°28'19" e distância de 30,00 m, 
confrontando neste trecho a frente com ÁREA DA 
MARINHA E  SUL COM RUA III  - até o vértice V-3, de 
coordenadas N 8604628.240 m. e E 603618.501 m, 
deste, segue com  azimute de 37°09'43 e distância de 
50,00 m, confrontando neste trecho A ESQUERDA com 
LOTE 9 até V-8, de coordenadas N 8604668.086 m. e E 
603648.705 m, deste, segue com  azimute de 307°27'38" 
e distância de 30,00 m, confrontando neste trecho com 
AO FUNDO COM LOTE 03 - até o vértice V-9, de 
coordenadas N 8604685.877 m. e E 603625.486 m, 
deste, segue com  azimute de 216°19'56" e distância de 
50,00 m, confrontando neste trecho A DIREITA com 
LOTE 07 - até o vértice V-2, de coordenadas N 
8604645.593 m. e E 603595.856 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão Georreferenciadas e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000.
 

LOTE Nº 09

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice  V-3, de coordenadas N 
8604628.240 m. e E 603618.501 m, deste, segue com  
azimute de 126°46'09" e distância de 30,00 m, 
confrontando neste trecho a frente com ÁREA DA 
MARINHA E  SUL COM RUA III - até o vértice V-4, de N 

, 

8604610.313 m. e E 603642.494 m, deste, segue com  
azimute de 126°20'36" e distância de 50,00 m, 
confrontando neste trecho Á ESQUERDA  com LOTE 10  
- até o vértice V-7, de coordenadas N 8604650.141 m e E 
603672.626 m. deste, segue com  azimute de 306°52'39" 
e distância de 30,00 m, confrontando neste trecho AO 
FUNDO com LOTE 02 - até o vértice V-8, de 
coordenadas N 8604668.086 m. e E 603648.705 m, 
deste, segue com  azimute de 307°27'38" e distância de 
50,00 m, confrontando neste trecho Á DIREITA com 
LOTE 08 - até o vértice  V-3, de coordenadas N 
8604628.240 m. e E 603618.501 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão Georreferenciadas e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000.

LOTE Nº 10

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-4, de N 8604610.313 m. e E 
603642.494 m, deste, segue com  azimute de 126°20'36" 
e distância de 33,52 m, confrontando neste trecho a 
frente com ÁREA DA MARINHA E  SUL COM RUA III - 
até o vértice V-5, de coordenadas N 8604590.656 m. e E 
603669.211 m, deste, segue com  azimute de 38°01'01" e 
distância de 50.00 m, confrontando neste trecho A 
ESQUERDA com  ÁREA DA MARINHA - até o vértice V-
6, de coordenadas N 8604629.975 m. e E 603699.949 m, 
deste, segue com  azimute de 306°25'54" e distância de 
33,52 m, confrontando neste trecho AO FUNDO com 
LOTE 01 - até o vértice V-7, de coordenadas N 
8604650.141 m e E 603672.626 m. deste, segue com  
azimute de 306°52'39" e distância de 50,00 m, 
confrontando neste trecho Á DIREITA com LOTE 09 - até 
o vértice V-4, de N 8604610.313 m. e E 603642.494 m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão Georreferenciadas e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000.

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE RESULTANTE  Nº 7A

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-1, de coordenadas N 
8604664.734 m. e E  603570.876 m. deste, segue com 
azimute de 127°27'02", e distância de 30,00m, 
confrontando neste trecho A FRENTE COM ÁREA DA 
MARINHA E AO SUL com RUA III - até o vértice V-2, de 
coordenadas N 8604645.593 m. e E 603595.856 m, 
deste, segue com  azimute de 127°28'19" e distância de 
30,00 m, confrontando neste trecho A FRENTE COM 
ÁREA DA MARINHA E AO SUL com RUA III - até o 
vértice V-3, de coordenadas N 8604628.240 m. e E 
603618.501 m, deste, segue com  azimute de 126°46'09" 
e distância de 30,00 m, confrontando neste trecho com  A 
FRENTE COM ÁREA DA MARINHA E AO SUL com 
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RUA III - até o vértice V-4, de N 8604610.313 m. e E 
603642.494 m, deste, segue com  azimute de 126°20'36" 
e distância de 33,52 m, confrontando neste trecho com  A 
FRENTE COM ÁREA DA MARINHA E AO SUL com 
RUA III - até o vértice V-5, de coordenadas N 
8604590.656 m. e E 603669.211 m, deste, segue com  
azimute de 38°01'01" e distância de 50.00 m, 
confrontando neste trecho A ESQUERDA com ÁREA 
DA MARINHA - até o vértice V-6, de coordenadas N 
8604629.975 m. e E 603699.949 m, deste, segue com  
azimute de 306°25'54" e distância de 33,52 m, 
confrontando neste trecho AO FUNDO com LOTE 01 - 
até o vértice V-7, de coordenadas N 8604650.141 m e E 
603672.626 m. deste, segue com  azimute de 306°52'39" 
e distância de 30,00 m, confrontando neste trecho AO 
FUNDO com LOTE 02 - até o vértice V-8, de 
coordenadas N 8604668.086 m. e E 603648.705 m, 
deste, segue com  azimute de 307°27'38" e distância de 
30,00 m, confrontando neste trecho AO FUNDO com 
LOTE 03 - até o vértice V-9, de coordenadas N 
8604685.877 m. e E 603625.486 m, deste, segue com  
azimute de 307°27'38" e distância de 30,00 m, 
confrontando neste trecho AO FUNDO com LOTE 04 - 
até o vértice V-10, de coordenadas N 8604704.584 m. e E 
603601.072 m, deste, segue com  azimute de 217°09'43"  
e distância de 50,00 m, confrontando neste trecho A 
DIREITA com LOTE 06 - até o vértice V-1, de 
coordenadas N 8604664.734 m. e E  603570.876 m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão Georreferenciadas e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000.

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.

GABINETE DO SECRETÁRIO INTERINO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 06 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

  PORTARIA N° 146/2020             
DE 18  DE NOVEMBRO 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  de 
averbação do Memorial Descritivo sob. o 
lote LOTE 9B,  Quadra Única, “porção 
maior”, sob matrícula AV-03 M.22.945- 

Protocolo n° 111.299 – versa sobre 
averbação do memorial descritivo, 
integrante do desmembramento 
“JARDIM DOS FLAMBOYANTS”, Distrito 
de Abrantes, neste Município de Camaçari, 
medindo 1.459,18m², a ser desmembrada 
em 03 (três) novas áreas com 03 (três) 
lotes resultantes: 09-B, 09-C e 9D e um 
acesso local comum com área de 
281,50m² , 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 pelo Decreto Municipal datado de 16.10.2020 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Admin is t ra t i vos  nºs  03022.22 .09 .151.2019,  
01207.22.09.151.2020 e 03248.22.09. 005. 2017, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 09B, situado na Quadra Única, 
“porção maior” do Loteamento denominado “Jardim 
Flamboyants”, no  Distrito de Abrantes, neste Município 
de Camaçari, com área total de 1.459,18m², em  03 (três) 
novos lotes denominados: LOTE N° 09-B – área 
remanescente - com área total de  329,99m², LOTE N° 
09-C com área de 355,69m²,  LOTE N° 9D com área de 
492,00m² e um acesso comum  aos lotes  9B, 9C E 9D, 
com área de 281,50 m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA DE 
ESTUDOS ANTROPOLÓGICOA E CIÊNCIAS A.C, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº: 13.100.797/0001-40, 
conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas de nº 22.945 e Inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal  sob n° 0000025854, sob n° 
115127, sob n° 115128 e sob n° 2041926 ( acesso 
comum).

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

LOTE N° 09B – “PORÇÃO MAIOR”

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas N 8.580.499,90 m. e E 579.019,09 m., 
situado no limite com o passeio, distante 3,00m do meio-
fio da RUA  “A” do LOTEAMENTO JARDIM DOS 
FLAMBOYANTS e com a GLEBA BOA UNIÃO - 
Condomínio Ilha de Boracay, deste, segue abandonado a 
referida rua e margeando o eixo do muro da linha limítrofe 
entre o LOTE nº9B e GLEBA BOA UNIÃO - Condomínio 
Ilha de Boracay com azimute de 140°56'10" e distância 
de 53,55 m., até o vértice 2, de coordenadas N 
8.580.458,32 m. e E 579.052,83 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a GLEBA BOA UNIÃO - 
Condomínio Ilha de Boracay, deste, segue abandonando 
o referido muro e margeando o muro da linha limítrofe 
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entre o LOTE nº9B e o INSTITUTO SOCIAL (ISBA) – 
LOTEAMENTO PARQUE DA ALDEIA com azimute de 
251°29'49" e distância de 40,53 m., até o vértice 3, de 
coordenadas N 8.580.445,46 m. e E 579.014,40 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com o 
INSTITUTO SOCIAL (ISBA) – LOTEAMENTO PARQUE 
DA ALDEIA, deste, segue abandonando o referido muro 
e margeando muro da linha limítrofe entre O LOTE nº9B 
e LOTE nº9A com azimute de 346°06'07" e distância de 
50,26 m., até o vértice 4, de coordenadas N 8.580.494,25 
m. e E 579.002,32 m.; canto de divisa confrontando neste 
trecho com o LOTE nº9A - Gina Elizabeth Bensabath 
Dantas - mat., nº R-3-186, deste, segue abandonando o 
referido muro e margeando a linha limítrofe do passeio da 
RUA  “A” distante 2,40m do meio-fio da RUA  “A” 
LOTEAMENTO JARDIM DOS FLAMBOYANTS com 
azimute de 71°22'18" e distância de 17,69 m., até o 
vértice 1, de coordenadas N 8.580.499,90 m. e E 
579.019,09 m.; canto de divisa confrontando neste 
trecho com a RUA  “A”  ponto inicial desta descrição. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
da estação ativa da RBMC de SALVADOR-CAPITANIA 
DOS PORTOS de coordenadas E 552.438,838 m e N 
8.565.561,750 m, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -
39ºWGr, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. O presente 
levantamento topográfico planimétrico georeferrenciado 

2 resultou uma área de 1.459,18m e um perímetro de 
162,03m e está explicitado em planta desenhado em 
escala de 1:500 estando vinculada a ART-CREA 
N°BA20170103055 que faz parte integrante do presente 
memorial descritivo.

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

LOTE Nº 09-B- ÁREA REMANESCENTE

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas N 8.580.499,90 m. e E 579.019,09 m., 
situado no limite com o passeio, distante 3,00m do meio-
fio da RUA  “A” do LOTEAMENTO JARDIM DOS 
FLAMBOYANTS e com a GLEBA BOA UNIÃO, deste, 
segue abandonado a referida rua e margeando o eixo do 
muro da linha limítrofe entre o LOTE nº9B e Gleba Boa 
União com azimute de 140°56'10" e distância de 21,24 
m., até o vértice P1, de coordenadas N 8.580.483,41 m. e 
E 579.032,47 m.; canto de divisa confrontando neste 
trecho com a GLEBA BOA UNIÃO, deste, segue 
abandonando o referido muro com azimute de 
251°29'49" e distância de 21,13 m., até o vértice P5, de 
coordenadas N 8.580.476,70 m. e E 579.012,43 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com o até o 
LOTE n°9C, deste, segue margeando a linha de passeio 
do ACESSO LOCAL distante 1,20m do meio fio do 
referido acesso com azimute de 346°06'07" e distância 
de 19,93 m., até o vértice P6, de coordenadas N 
8.580.496,05 m. e E 579.007,65 m.; canto de divisa 

confrontando neste trecho com o ACESSO LOCAL, 
deste, segue abandonado o referido acesso margeando 
a linha limítrofe do passeio da RUA  “A” distante 2,35m 
do meio-fio da RUA  “A” do LOTEAMENTO JARDIM 
DOS FLAMBOYANTS com azimute de 71°22'18" e 
distância de 12,07 m., até o vértice 1, de coordenadas N 
8.580.499,90 m. e E 579.019,09 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a RUA  “A”  ponto inicial 
desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de 
SALVADOR - CAPITANIA DOS PORTOS de 
coordenadas E 552.438,838 m e N 8.565.561,750 m, e 
encontran-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39°WGr, tendo 
coma o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no piano 
de projeção UTM. O presente levantamento topográfico 
planimétrico georeferrenciado resultou uma área de 

2329,99m  e um perímetro de 74,37m e está explicitado 
em planta desenhado em escala de 1:500 estando 
vinculada a ART-CREA N°BA20170103055 que faz parte 
integrante do presente memorial descritivo.

                                                            
LOTE Nº 9C

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de 
coordenadas N 8.580.483,41 m. e E 579.032,47 m., 
situado no limite com o LOTE n°9B e a GLEBA BOA 
UNIÃO, deste, segue margeando o eixo do muro da linha 
limítrofe entre o LOTE n°9C e GLEBA BOA UNIÃO com 
azimute de 140°56'10" e distância de 15,54 m., até o 
vértice P2, de coordenadas N 8.580.471,34 m. e E 
579.042,27 m.; canto de divisa confrontando neste trecho 
com a GLEBA BOA UNIÃO, deste, segue abandonando 
o referido muro com azimute de 251°29'49" e distância de 
27,76 m., até o vértice P4, de coordenadas N 
8.580.462,53 m. e E 579.015,94 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com o LOTE n°9D, deste, 
segue margeando a linha de passeio do ACESSO 
LOCAL distante 1,20m do meio fio do referido acesso 
com azimute de 346°06'07" e distância de 14,60 m., até o 
vértice P5, de coordenadas N 8.580.476,70 m. e E 
579.012,43 m.; canto de divisa confrontando neste trecho 
com o ACESSO LOCAL, deste, segue abandonando o 
referido acesso com azimute de 71°29'49" e distância de 
21,13 m., até o vértice P1, de coordenadas N 
8.580.483,41 m. e E 579.032,47 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com o LOTE n°9B, ponto 
inicial desta descrição. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC 
de SALVADOR-CAPITANIA DOS PORTOS de 
coordenadas E 552.438,838 m e N 8.565.561,750 m, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39°WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. O presente levantamento topográfico 
planimétrico georeferrenciado resultou uma área de 

2355,69m  e um perímetro de 79,03m e está explicitado 
em planta desenhado em escala de 1:500 estando 
vinculada ART-CREA N°BA20170103055 que faz parte 
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integrante do presente memorial descritivo.

LOTE Nº 9D

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P2, de 
coordenadas N 8.580.471,34 m. e E 579.042,27 m., 
situado no limite com LOTE 9C e a GLEBA BOA UNIÃO, 
deste, segue margeando o eixo do muro da linha limítrofe 
entre o LOTE n°9D e GLEBA BOA UNIÃO com azimute 
de 140°56'10" e distância de 16,77 m., até o vértice 2, de 
coordenadas N 8.580.458,32 m. e E 579.052,83 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com a GLEBA 
BOA UNIÃO, deste, segue abandonando o referido muro 
e margeando o muro da linha limítrofe entre o LOTE n°9D 
e o INSTITUTO SOCIAL (ISBA) — LOTEAMENTO 
PARQUE DA ALDEIA com azimute de 251°29'49" e 
distância de 34,91 m., até o vértice P3, de coordenadas N 
8.580.447,24 m. e E 579.019,72 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com o INSTITUTO SOCIAL 
(ISBA) — LOTEAMENTO PARQUE DA ALDEIA deste, 
segue abandonando o referido muro e margeando a linha 
de passeio do ACESSO LOCAL distante 1,20m do meio 
fio do referido acesso com azimute de 346°06'07" e 
distância de 15,75 m., até o vértice P4, de coordenadas N 
8.580.462,53 m. e E 579.015,94 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com ACESSO LOCAL, deste, 
segue abandonando o referido acesso com azimute de 
71°29'49" e distância de 27,76 m., até o vértice P2, de 
coordenadas N 8.580.471,34 m. e E 579.042,27 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com o LOTE 
n°9C, ponto inicial desta descrição. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa 
da RBMC de SALVADOR-CAPITANIA DOS PORTOS 
de coordenadas E 552.438,838 m e N 8.565.561,750 m, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39°WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. O presente levantamento topográfico 
planimétrico georeferrenciado resultou uma área de 

2492,00m  e um perímetro de 95,19m e está explicitado 
em planta desenhado em escala de 1:500 estando 
vinculada a ART-CREA N°BA20170103055 que faz parte 
integrante do presente memorial descritivo.

ACESSO LOCAL - ÁREA COMUM AOS 
LOTES Nº9B, 9C e 9D;

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P6, de 
coordenadas N 8.580.496,05 m. e E 579.007,65 m., 
situado no limite com o passeio, distante 3,00m do meio-
fio da RUA  “A” do LOTEAMENTO JARDIM DOS 
FLAMBOYANTS e o LOTE nº 9B, deste, segue 
abandonado a referida rua com azimute de 166°06'07" e 
distância de 19,93 m., até o vértice P5, de coordenadas N 
8.580.476,70 m. e E 579.012,43 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com o LOTE nº9B deste, 
segue com  azimute de 166°06'07" e distância de 14,60 
m., até o vértice P4, de coordenadas N 8.580.462,53 m. e 
E 579.015,94 m.; canto de divisa confrontando neste 
trecho com o LOTE nº9C deste, segue com azimute de 
166°06'07" e distância de 15,75 m., até o vértice P3, de 

coordenadas N 8.580.447,24 m. e E 579.019,72 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com o LOTE 
nº9D deste, segue margeando o muro da linha limítrofe 
entre o LOTE nº9D e o INSTITUTO SOCIAL (ISBA) – 
LOTEAMENTO PARQUE DA ALDEIA com azimute de 
251°29'49" e distância de 5,62 m., até o vértice 3, de 
coordenadas N 8.580.445,46 m. e E 579.014,40 m.; 
canto de divisa confrontando neste trecho com o 
INSTITUTO SOCIAL (ISBA) – LOTEAMENTO PARQUE 
DA ALDEIA, deste, segue abandonando o referido muro 
e margeando muro da linha limítrofe entre o acesso local 
e lote nº9A com azimute de 346°06'07" e distância de 
50,26 m., até o vértice 4, de coordenadas N 8.580.494,25 
m. e E 579.002,32 m; canto de divisa confrontando neste 
trecho com o LOTE n° 9A - Gina Elizabeth Bensabath 
Dantas - mat., nº R-3-186, deste, segue abandonando o 
referido muro e margeando a linha limítrofe do passeio da 
RUA “A” distante 2,40m do meio-fio da RUA “A” do 
LOTEAMENTO JARDIM DOS FLAMBOYANTS com 
azimute de 71°22'18" e distância de 5,62 m, até o vértice 
P6, de coordenadas N 8.580.496,05 m. e E 579.007,65 
m.; canto de divisa confrontando neste trecho com a RUA 
“A” e o LOTE nº 9B ponto inicial desta descrição. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação 
ativa da RBMC de SALVADOR-CAPITANIA DOS 
PORTOS de coordenadas E 552.438,838 m e N 
8.565.561,750 m, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -
39ºWGr, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. O presente 
levantamento topográfico planimétrico georeferrenciado 

2 resultou uma área de 281,50m e um perímetro de 
111,77m e está explicitado em planta desenhado em 
escala de 1:500 estando vinculada a ART-CREA 
N°BA20170103055 que faz parte integrante do presente 
memorial descritivo.

Art. 4º – Revogo por meio deste ato, todos os efeitos 
produzidos pela Portaria nº 25/2020, publicada no Diário 
Oficial do Município nº s 1152 e 1363.

Art.5º- Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO INTERINO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO-SEDUR

ARNALDO SOUZA DE BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº. 054/2020
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari,

RESOLVE: 

Art. 1º Fica corrigido erro material cometido na Portaria nº 
046/2020:

Onde se lê no artigo 1º:

“Designar os servidores, THIAGO DE BARROS 
MEIRELLES, cargo de coordenador, matricula nº 82948-
8, GUSTAVO MOREIRA CEZIMBRA, cargo de analista 
de suporte, matrícula 63569-7 e SHIRLENE DOS 
SANTOS BARBOSA, cargo de técnico de informática, 
matrícula nº 63516-6 para desempenhar a função de 
fiscal do contrato administrativo nº 0458/2020 firmado 
com a empresa UNIVERSAL COPIADORAS-
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA.” 

Leia-se:

“Designar os servidores, THIAGO DE BARROS 
MEIRELLES, cargo de coordenador, matricula nº 82948-
8, GUSTAVO MOREIRA CEZIMBRA, cargo de analista 
de suporte, matrícula 63569-7 e SHIRLENE MEDEIROS 
DOS SANTOS, cargo de técnico de informática, 
matrícula nº 63516-6 para desempenhar a função de 
fiscal do contrato administrativo nº 0458/2020 firmado 
com a empresa UNIVERSAL COPIADORAS-
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA”.

Art. 2º Continuam inalterados os demais dispositivos da 
Portaria.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0221/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de equipamentos de fisioterapia (equipamento 
para drenagem linfática, esteira ergométrica, estimulador 
neuro-muscular, fotóforo, laser para fisioterapia, 
turbilhão, ultrassom) para as Unidades do Centro Multi de 
Reabilitação Física e Intelectual (CER II). Acolhimento: 
07/12/2020 a partir das 09h00min; Abertura: 
08/12/2020, às 09h00min; Disputa: 08/12/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

. Licitação sob o n.º:  847142. 
Tel.: (71) 3621-6776  – Thatiana Campos Dacttes – 
Pregoeira da COMPEL. 

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 111/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de lâmina com borda, lanterna 
clinica, coletor urinário, dreno toráxico, dreno penrose, 
aparadeira, aparelho para tricotomia, papagaio, para 
atender as Unidades de Saúde do município. LOTE 01: 
PROMINENTE FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
VALOR GLOBAL: R$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos 
e  v inte  rea is) ;  LOTE 02:  PROMINENTE 
FORNECEDOR: CIRURGICA J B LTDA - EPP; VALOR 
GLOBAL: R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa 
e  nove  rea is ) ;  LOTE 03:  PROMINENTE 
FORNECEDOR :  D IV IMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: 
VALOR GLOBAL: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 
reais); LOTE 04: PROMINENTE FORNECEDOR: 

PREGÃO N.º 0186/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
Aquisição de Produtos para Manutenção de Piscinas. 
Acolhimento: 08/12/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 09/12/2020, às 09h00min; Disputa: 
09/12/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 847302. Tel.: (71) 3621-6655/6717 – Aracele Santos 
de Oliveira – Pregoeira. 

www.licitacoes-e.com.br
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A.M.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 37.200,00 
(trinta e sete mil e duzentos reais); LOTE 05: 
PROMINENTE FORNECEDOR: CIRURGICA J B LTDA 
- EPP; VALOR GLOBAL: R$ 22.860,00 (vinte e dois mil 
oitocentos e sessenta reais) ;  LOTE 06: 
PROMINENTE FORNECEDOR :  DE  PAULI  
COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 
EXPORTAÇÃO LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 7.580,00 
(sete mil quinhentos e oitenta reais); LOTE 07: 
PROMINENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR 
GLOBAL: R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta 
reais); LOTE 08: PROMINENTE FORNECEDOR: 
D I V I M E D  C O M E R C I O  D E  P R O D U T O S  
HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 7.380,00 
(sete mil trezentos e oitenta reais); LOTE 09: 
PROMINENTE FORNECEDOR: CIRURGICA J B LTDA 
- EPP; VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais); LOTE 10: PROMINENTE 
FORNECEDOR: A A Z SAUDE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 
EPP; VALOR GLOBAL: R$ 11.278,00 (onze mil 
duzentos e setenta e oito reais); LOTE 11: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ULTRA MEDICAL 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e 
LOTE 12: PROMINENTE FORNECEDOR: A A Z 
SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI EPP; VALOR GLOBAL: R$ 
8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0615/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina 
com borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno 
toráxico, dreno penrose, aparadeira, aparelho para 
tricotomia, papagaio, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 01 (LÂMINA COM BORDA 
F O S C A PA R A C O L E TA D E  R E S Í D U O S  
GINECOLÓGICOS) VALOR UNITÁRIO: R$ 4,71 
(quatro reais e setenta e um centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte 
reais). PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 
C A R A P I A  C O M E R C I O  D E  P R O D U T O S  
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0616/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina 
com borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno 
toráxico, dreno penrose, aparadeira, aparelho para 
tricotomia, papagaio, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 02 (LANTERNA CLINICA) 
VALOR UNITÁRIO: R$ 26,99 (vinte e seis reais e 
noventa e nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 

.

2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove 
reais); LOTE 05 (COLETOR DE URINA SISTEMA 
FECHADO) VALOR UNITÁRIO: R$ 3,81 (três reais e 
oitenta e um centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
22.860,00 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta 
reais) e LOTE 09 (DRENO PENROSE Nº 1) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). PROMITENTE FORNECEDOR: CIRURGICA J 
B LTDA - EPP. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020. 
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO 
DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0617/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina 
com borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno 
toráxico, dreno penrose, aparadeira, aparelho para 
tricotomia, papagaio, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 03 (COLETOR URINÁRIO 
DE PERNA) VALOR UNITÁRIO: R$ 12,40 (doze reais e 
quarenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 62.000,00 
(sessenta e dois mil reais); LOTE 07 (DRENO 
TORACICO N.° 32) VALOR UNITÁRIO: R$ 5,07 (cinco 
reais e sete centavos); VALOR GLOBAL: R$ 7.380,00 
(sete mil trezentos e oitenta reais) e LOTE 08 
(DRENO TORACICO N.° 38) VALOR UNITÁRIO: R$ 
5,07 (cinco reais e sete centavos); VALOR GLOBAL: 
R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0618/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina 
com borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno 
toráxico, dreno penrose, aparadeira, aparelho para 
tricotomia, papagaio, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 04 (COLETOR URINÁRIO 
DE PERNA) VALOR UNITÁRIO: R$ 7,44 (sete reais 
quarenta e quatro centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: A.M.C. INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. 
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0619/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina 
com borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno 
toráxico, dreno penrose, aparadeira, aparelho para 
tricotomia, papagaio, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 06 (DRENO TORACICO N.° 
16) VALOR UNITÁRIO: R$ 3,79 (três reais e setenta e 
nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 7.580,00 (sete 
mil quinhentos e oitenta reais). PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  D E  PA U L I  C O M E R C I O  
REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 
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LTDA. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0620/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina com 
borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno toráxico, 
dreno penrose, aparadeira, aparelho para tricotomia, 
papagaio, para atender as Unidades de Saúde do 
município. LOTE 10 (COMADRE COM PEGA) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 112,78 (cento e doze reais e setenta e oito 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 11.278,00 (onze mil 
duzentos e setenta e oito reais) e LOTE 12 (PAPAGAIO 
EM AÇO INOX) VALOR UNITÁRIO: R$ 85,50 (oitenta e 
cinco reais e cinquenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: A A Z SAUDE 
C O M É R C I O  D E  P R O D U T O S  M E D I C O S  E  
HOSPITALARES EIRELI EPP. DATA DA ASSINATURA: 
17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0621/2020 – 
PREGÃO Nº 111/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de lâmina com 
borda, lanterna clinica, coletor urinário, dreno toráxico, 
dreno penrose, aparadeira, aparelho para tricotomia, 
papagaio, para atender as Unidades de Saúde do 
município. LOTE 11 (APARELHO PARA TRICOTOMIA) 
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,78 (setenta e oito centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: ULTRA MEDICAL 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Registro de 
Preço para eventual aquisição de Cobertor de Solteiro, 
destinado aos usuários atendidos na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES . 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 097/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: KANARO ARTIGOS DE 

CAMA MESA E BANHO LTDA; VALOR GLOBAL: 
(cento e quarenta e nove mil quatrocentos e 

cinqüenta reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
12/11/2020. ANDREIA BARBOSA MONTENEGRO SILVA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0603/2020 – 
PREGÃO Nº 097/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: 
KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA; 
VALOR GLOBAL: (cento e quarenta e nove 
mil quatrocentos e cinqüenta reais), conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 12/11/2020. ANDREIA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES.

 

149.450,00 

 

Registro de Preço para eventual aquisição de 
Cobertor de Solteiro, destinado aos usuários atendidos na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES. 

149.450,00 

 – 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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