
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1566 de 17 de Dezembro de 2020 - Pagina: 01 de 18XVIII

execução das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, de competência do Município, conforme incisos 
II e III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020, em observância ao disposto no § 4º do art. 2º do 
Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

Art. 2º Fica instituído o comitê municipal de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural, composto pelos membros da Comissão de 
Análise do Órgão Executor da Política Cultural do 
Município - CAS, criada pela Lei Municipal nº 1.116, de 14 
de dezembro de 2010, e instituída pela Portaria nº 10, de 
28 de fevereiro de 2020.

§ 1º As ações do comitê municipal, em especial a 
definição de metas e estratégias que fundamentarão o 
Plano de Ação das ações emergenciais ao setor cultural 
deverão ser submetido à apreciação e deliberação do 
Conselho Municipal de Cultura.

I – deliberar sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 
financeiros federais, especialmente considerando a 
vocação cultural local e os atores de produção de cultura 
presentes do Município;

II – estabelecer as metas a serem alcançadas e as 
respectivas ações a serem desenvolvidas para tanto, no 
âmbito de cada ação emergencial ao setor cultural de 
competência do Município;

III - providenciar o cadastramento na Plataforma +Brasil, 
inclusive com o preenchimento do Plano de Ação, bem 
como gerenciamento das ações necessárias para 
aplicação dos recursos, gerenciamento da conta 
bancária, eventuais reversões;

IV – definir contrapartidas mínimas a serem 
apresentadas pelos beneficiários do subsídio mensal de 
que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 
14.017/2020, que serão formalizadas no ato do 
recebimento do benefício e prestadas após o reinício de 
suas atividades, com prioridade para que sejam 
realizadas em prol dos alunos de escolas públicas ou em 
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita e 
em intervalos regulares;

V – definir, em conjunto com o Estado, o âmbito em que 
cada ação emergencial relativa ao inciso III do art. 2º da 
Lei Federal nº 14.017/2020 será realizada, envidando 
esforços conjuntos para evitar que os recursos aplicados 
se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma 
região geográfica ou em um número restrito de 
trabalhadores da cultura ou de instituições culturais;
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DECRETO Nº 7406/2020        
DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

       

Regulamenta  os  procedimentos  
necessários à aplicação dos recursos 
recebidos pelo Município de Camaçari, 
para a execução das ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural previstas na 
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 
e revoga o Decreto Municipal n° 
7395/2020, de 25 de setembro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, bem como em função do 
determinado pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 e no Art. 2º, § 4º do Decreto nº 10.464, de 17 de 
agosto de 2020, e

Considerando a necessidade de se dar celeridade aos 
procedimentos necessários à implementação das ações 
previstas na Lei Aldir Blanc, permitindo que ela atinja seu 
principal desiderato, que é atender a comunidade cultural 
camaçariense, que passa por situação delicada em 
virtude da pandemia COVID-19;

Considerando que a Comissão de Análise do Órgão 
Executor da Política Cultural do Município - CAS, criada 
pela Lei Municipal nº 1.116, de 14 de dezembro de 2010, 
e instituída pela Portaria nº 10, de 28 de fevereiro de 
2020, tem atribuições de coordenar os projetos culturais 
apresentados, encaminhá-los ao Conselho de Cultura, 
acompanhar os projetos aprovados e opinar sobre sua 
correta execução,

DECRETA

CAPÍTULO I
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos 
necessários à aplicação dos recursos recebidos para a 

DECRETOS



VI – providenciar a ampla publicidade das iniciativas 
apoiadas pelos recursos federais destinados às ações 
emergenciais ao setor cultural, inclusive por meio do sítio 
oficial do Município na internet, envidado especiais 
esforços para que as ações relativas ao inciso III do art. 2º 
da Lei Federal nº 14.017/2020, sejam transmitidas pela 
internet e disponibilizadas por meio das redes sociais e 
outras plataformas digitais;

VII – realizar a avaliação de resultados das ações 
emergenciais, por meio de análise objetiva e sistemática 
do seu desenvolvimento junto aos beneficiários, julgando 
o mérito da execução considerando a relevância, a 
eficiência, o impacto e a sustentabilidade dos 
Resultados;

VIII – elaborar o relatório de gestão final a que se refere o 
Anexo I do Decreto Federal nº 10.464/2020, 
preenchendo-o na Plataforma +Brasil e publicando-o no 
sítio eletrônico do Município;

IX – realizar busca ativa dos trabalhadores da cultura que 
possam ser beneficiários da renda emergencial mensal 
de que trata o inciso I do art. 2º da Lei Federal 
nº14.017/2020, esclarecendo acerca do direito e dos 
respectivos critérios de elegibilidade, orientando-os 
quanto ao cadastramento junto à Secretaria Estadual de 
Cultura do Estado;

X – outras atribuições que vierem a ser determinadas 
pelo Prefeito Municipal, de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 
10.464/2020.

Art. 4º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural realizará as 
reuniões necessárias para estabelecer as condições 
técnicas de execução das suas competências, 
preferencialmente de forma virtual, registrando, em 
ata,as deliberações.

Parágrafo único. Quando for necessária a realização de 
reunião presencial, deverão ser adotadas todas as 
medidas sanitárias permanentes e segmentadas, para 
segurança sanitária individual e coletivas, nos termos dos 
protocolos do Distanciamento Social Controlado 
instituído pelo Decreto Municipal nº 7.365/2020, de 01 de 
julho de 2020, e respectivas prorrogações, bem como ao 
Plano Estratégico para reabertura parcial das atividades 
econômicas no Município de Camaçari.

Art. 5º Todos os órgãos da estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal prestarão, quando 
necessário, apoio ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, 
providenciando os meios administrativos e operacionais 
necessários para a execução das ações, transferência 
dos recursos, publicações legais e articulação com o 
Estado da Bahia e a sociedade civil.

CAPÍTULO II
 DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 6º O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 2º 
da Lei Federal nº 14.017/2020, que terá valor mínimo de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$10.000,00 
(dez mil reais), será concedido a espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias que satisfaçam os seguinte 
requisitos:

I – apresentação de documento que comprove A 
constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou 
cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela 
Secretaria da Receita Federal ou portfólio ou 
documentação que comprove a atuação cultural do 
espaço do requerente, podendo ser constituída de 
fotografias, vídeos, autodeclarações, em caso de espaço 
representado por pessoa física, matéria jornalística, 
publicações em redes sociais, links de sites, dentre 
outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua 
função cultural no Município;

II – compromisso formal de prestação de contrapartida(s) 
a ser(em) prestada(s) após o reinício das atividades do 
espaço artístico e cultural, em bens e/ou serviços 
economicamente mensuráveis, a ser(em) realizada(s) 
prioritariamente em prol dos alunos de escolas públicas 
ou em espaços públicos da comunidade, de forma 
gratuita e em intervalos regulares, com indicação da 
periodicidade pretendida para a sua realização;

III – indicação de conta bancária para o recebimento do 
subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e 
cultural;

IV – demonstração da interrupção das atividades 
artísticas e culturais do requerente, podendo ser 
apresentada por auto declaração;

V – requerimento formal do subsídio mensal para 
manutenção do espaço artístico e cultural, com expressa 
previsão do valor solicitado, observado o limite do caput 
deste artigo.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I deste 
artigo, consideram-se espaços culturais aqueles 
organizados e mantidos por pessoas, organizações da 
sociedade civil, empresas culturais, organizações 
culturais comunitárias, cooperativas com finalidade 
cultural e instituições culturais, com ou sem fins 
lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades 
artísticas e culturais, tais como aqueles referidos o art. 8º 
do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Art. 7º Competirá à Comissão de Avaliação artística, a ser 
designada por Portaria da Secult, verificar o cumprimento 
dos requisitos estabelecidos no art. 6º deste Decreto, 
definir o valor do subsídio mensal para manutenção do 
espaço artístico e cultural, em ato fundamentado, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de protocolo da 
solicitação.

Art. 8º É vedado o recebimento cumulativo, pelo mesmo 
beneficiário, de dois ou mais subsídios mensais para 
manutenção, ainda que o requerente possua inscrição 
em mais de um dos cadastros referidos no art. 6º da Lei 
Federal nº 14.017/2020 ou seja responsável por mais de 
um espaço artístico e cultural.

Art. 9º O beneficiário do subsídio mensal para 
manutenção do espaço artístico e cultural, antes do 
primeiro crédito do benefício, celebrará termo de 
responsabilidade junto à Administração Pública, 
assumindo o compromisso de prestar contas dos 
recursos recebidos, com vistas a comprovar que os 
valores foram utilizados em gastos relativos à 
manutenção da atividade cultural.

§ 1º O prazo para prestação de contas da parcela 
liberada será de 5 (cinco) dias da datado crédito na conta 
bancária indicada no inciso VI do art. 6º deste Decreto, e 
a sua apresentação será condição para a liberação do 
subsídio do mês subsequente.

§ 2º A prestação de contas será composta por 
comprovantes de pagamento de despesas de 
manutenção da atividade cultural do beneficiário.

§ 3º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural poderá, em ato 
fundamentado, dispensar a prestação de contas parcial 
de que trata o § 1º deste artigo, exigindo apenas 
prestação de contas final, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias contados do recebimento da última 
parcela do subsídio mensal.

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E DEMAIS 

INSTRUMENTOS

Art. 10. A Secretaria Municipal de Cultura publicará 
editais para a seleção dos projetos a serem financiados 
com recursos relativos à ação emergencial de que trata o 
inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, para os 
seguintes segmentos culturais:

I – Música;

II – Teatro  Dança, Circo e Ópera;

III – Audiovisual, Radiodifusão e Novas Mídias;

IV – Livro e Literatura; 

V – Artes gráficas; 

VI – Artes Plásticas, Visuais e Artesanato; 

VII – Cultura Popular, manifestações e festas populares; 

VIII – Patrimônio cultural material e imaterial; 

IX – Biblioteca; 

X – Arquivo, memória e documentação; 

XI – Estudos e pesquisa artístico-cultural; 

XII – Design e moda; 

XIII – Ensino das arte e arte-educação; 

XIV – Feiras Livres; 

XV –Intercâmbios Culturais; 

XVI – Manifestações étnico-culturais; 

XVII – Saberes, técnicas, linguagens e tradições; 

XVIII –Gastronomias e 
XIX – Arquitetura.

§ 1º Os editais referidos no caput deste artigo deverão 
conter, no mínimo: 

I - o objeto; 

II - os prazos; 

III - o limite de financiamento;

IV - o valor máximo por projeto; 

V - as condições de participação; 

VI - as formas de habilitação, de julgamento, de liberação 
de recursos e de execução; 

VII - a forma e o prazo para prestação de contas; 

VIII - os formulários de apresentação e 

IX - a relação de documentos exigidos.

§ 2º Caberá à Comissão de Avaliação artística, a ser 
designada por Portaria da Secult, o julgamento das 
propostas apresentadas no âmbito dos editais de que 
trata este artigo.

Art. 11. O repasse dos recursos para os projetos 
contemplados nos editais ocorrerá em parcela única nas 
seguintes formas:

I - transferência para a conta bancária do proponente, 
mediante termo de responsabilidade e compromisso para 
proponente pessoa física e jurídica, com ou sem fins 
lucrativos, de direito privado; 

II - transferência para a conta bancária da pessoa física 
ou jurídica selecionada para receber premiação por 
iniciativa ou trajetória cultural de destaque. 

Parágrafo único. No caso previsto no inciso I deste 
artigo, o repasse deverá ocorrer antes do início da 
execução do projeto.
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Art. 12. O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural fiscalizará e 
avaliará a execução dos projetos contemplados por meio 
de editais, utilizando-se, para tanto, das informações 
apresentadas pelo proponente e outras disponíveis em 
meios de divulgação, internet ou colhidas em atos de 
fiscalização.

§ 1º A fiscalização presencial poderá ser realizada por 
amostragem, no caso de serem contemplados mais de 5 
(cinco) projetos. 
§ 2º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural poderá obter 
demais informações sobre a execução dos projetos com 
outros órgãos ou entidades.

Art. 13. A prestação de contas para os repasses 
efetuados por termo de responsabilidade e compromisso 
deve comprovar o cumprimento do objeto em 
conformidade com o projeto cultural aprovado e o 
cumprimento das metas e os resultados atingidos.

Parágrafo único. No caso de repasses efetuados a título 
de premiação, por iniciativa ou trajetória cultural de 
destaque, não será devida a prestação de contas, uma 
vez tratar-se de objeto já cumprido, a ser comprovado no 
ato de inscrição e avaliado pelo comitê municipal de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural.

Art. 14. Não sendo apresentada a prestação de contas 
na forma e no prazo estabelecidos no edital e no termo de 
responsabilidade e compromisso, o proponente ficará 
impedido de apresentar novos projetos e de receber 
recursos,  devendo,  o comitê munic ipal  de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural comunicar, de imediato:

I - a Secretaria Municipal da Fazenda, para suspensão de 
quaisquer valores do orçamento público ao proponente; 

II - ao Conselho Municipal de Cultura.

Art. 15. A não apresentação tempestiva da prestação de 
contas fará o proponente incidir nas seguintes 
penalidades:

I - caso a entrega ocorra até 7 (sete) dias após o prazo 
previsto, multa de10% (dez) por cento) do valor 
financiado; 

II – caso a entrega ocorra até 1 (um) mês após o prazo 
previsto, multa de 20% (vinte porcento) do valor 
financiado e: 

a) Arquivamento, em definitivo, de outros projetos que 
tenham tramitação e que não tenham recebido 
financiamento; 

b) Encerramento, na fase em que se encontrarem, os 
projetos em execução, devendo respectiva prestação de 
contas ser apresentada no prazo previsto em 
regulamento; 

III - permanecendo a inadimplência por mais de um ano, o 
processo será encaminhado para a cobrança do valor 
financiado, perdendo o proponente o direito de entregar a 
prestação de contas: 

a) Caso o valor não seja restituído integralmente de forma 
corrigida, o processo será encaminhado para a cobrança 
do valor financiado; 
b) Caso seja realizada a devolução total do valor 
financiado, inclusive de forma corrigida, mais a 
respectiva multa, o cadastro municipal de cultura do 
proponente será regularizado.

Art. 16. Após a análise da prestação de contas, o 
processo será concluído com uma das seguintes 
decisões: 

I - homologação; 

II - homologação com ressalva;

II - homologação parcial e 

IV - rejeição.

§ 1º A homologação com ressalva ocorrerá quando o 
proponente tenha incorrido em falta de natureza formal 
no cumprimento da legislação, da qual não resulte dano 
ao erário, desde que verificado o atingimento do objeto 
do projeto, cabendo, no caso, a sanção de advertência.

§ 2º Nos casos homologação parcial ou rejeição, o 
proponente ficará impedido de apresentar novos projetos 
e receber recursos públicos do orçamento municipal, 
sendo também, aplicáveis as consequências previstas 
no inciso II do art. 15 deste Decreto.

§ 2º Nos casos homologação parcial ou rejeição, o 
proponente ficará impedido de apresentar novos projetos 
e receber recursos públicos do orçamento municipal, 
sendo também, aplicáveis as consequências previstas 
no inciso II do art. 15 deste Decreto.

Art. 17. Constatada a execução do projeto em desacordo 
com o aprovado, o proponente deverá proceder a 
devolução dos recursos indevidamente aplicados, 
estando sujeito às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas:

I - advertência; 

II - multa correspondente a até 20% (vinte por cento) do 
valor financiado; 

III - suspensão do direito de apresentar projetos.

§ 1º A sanção de advertência tem caráter preventivo e 
será aplicada quando verificadas irregularidades 
praticadas pelo proponente no âmbito da execução do 
projeto, que não justifiquem a aplicação de penalidade 
mais grave.

§ 2º A sanção de multa será aplicada quando verificadas 
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irregularidades praticadas pelo proponente no âmbito da 
execução do projeto que demonstrem não atingimento 
parcial das metas ou resultados propostos no projeto 
financiado.
§ 3º A sanção de suspensão do direito de apresentar 
projetos será aplicada quando for verificado desvio de 
finalidade na aplicação dos recursos concedidos ou 
inexecução do seu objeto.
§ 4º A constatação da execução em desacordo com o 
objeto e a respectiva aplicação das penalidades 
previstas neste artigo poderão ocorrer a qualquer tempo, 
a partir da liberação de recursos, no exercício da 
fiscalização.

Art. 18. O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural providenciará 
a publicação da programação de aplicação dos recursos 
da Lei Federal nº 14.017/2020 no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data do seu recebimento, 
pelo Município, na conta bancária específica, criada pela 
Plataforma+Brasil.

Art. 19. Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural o 
remanejamento de recursos recebidos pelo Município 
em decorrência da Lei Federal nº 14.017/2020, desde 
que a divisão indicada entre as ações de subsídio mensal 
para manutenção de espaços artísticos e culturais e a 
publicação de editais, chamadas públicas e outros 
instrumentos seja mantida.

Art. 20. Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
reversão dos recursos não destinados, em conformidade 
com o art. 12 do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando o decreto 7395/2020, de 25 de 
setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM, 08 DE OUTUBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:
 
RETIFICAR os termos do Decreto de 21 de setembro de 
2015, que concede a Função Gratificada para a servidora 
BERENICE SANTANA DOS SANTOS, cadastro nº. 
7592. Onde se lê: a titulo de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de Diretor de Unidade 
Escolar, símbolo FCE II-B, publicado no Diário Oficial nº. 
640, página 10, de 03 a 09 de outubro de 2015, leia-se: a 

título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica 
correspondente a Verba Gratificada de Diretora de 
Unidade Escolar, símbolo FCE II-B.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020.            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00151/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02517.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCIA LOPES DE 

SOUSA DOS SANTOS matricula nº 830163, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 00155/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02509.11.02.904.2020,

                     RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JANETE ALVINA DE 

JESUS MACHADO, matricula nº 830099, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAUDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00157/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02510.11.02.904.2020, 

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ALICE DA CONCEIÇÃO, 

matricula nº 830078, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00159/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  

02516.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RAFAEL DOS SANTOS 

ARAGAO, matricula nº 830148, ocupante do cargo de 

prov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 00160/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02514.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ALTEMIRA RIBEIRO DA 

SILVA, matricula nº 830098, ocupante do cargo de 

p rov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00161/2020
 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

03179.11.02.904.2017,

                                 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JULIANA SOARES 

CAVALCANTI matricula nº 63748, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de EDUCAÇÃO FISICA, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de NÍVEL I 

para NÍVEL II, com data retroativa a 07 DE NOVEMBRO 
DE 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 059/2020
DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

 
Disciplina as rotinas de inscrição, alteração 
e revisão de dados cadastrais no âmbito da 
Coordenadoria de Tributação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, na forma prevista na Lei Orgânica 
Municipal e nos artigos 20, inciso II, e 290, ambos da Lei 
municipal 1039, de 16 de dezembro de 2009, 

RESOLVE

Art. 1º Disciplinar a realização de diligências no âmbito 
da Coordenadoria de Tributação com o uso de recursos 
tecnológicos, especialmente quanto à inscrição, a 
alteração e a revisão de dados cadastrais.

Art. 2º Ficam autorizados os servidores lotados na 
Coordenação de Tributação a utilizarem imagens aéreas, 
sejam armazenadas em bancos de dados públicos ou 
privados, para a inscrição, alteração ou revisão 
cadastral; bem como a apresentação de fotografias e 
imagens dos logradouros e dos imóveis fornecidas pelos 
contribuintes.
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Art. 3º O pedido de inscrição, alteração ou revisão 
cadastral será realizado mediante preenchimento de 
requerimento padrão acompanhado de cópia dos 
seguintes documentos:

I – Terreno:
a) documentos pessoais do contribuinte;
b) comprovante de residência;
c) escritura pública ou contrato de promessa de venda e 
compra;
d) planta de localização do imóvel, detalhando o 
endereço completo, e a posição do mesmo no território 
municipal, demonstrando pontos de referência e a 
posição da estrada principal mais próxima. Quando não 
for possível providenciar localização extraída da base de 
dados do aplicativo Google Earth, impressa e em meio 
digital extensão do arquivo KML.
e) levantamento topográfico com a extensão do arquivo 
em DWG, confeccionado nas coordenadas geográficas 
do sistema “SIRGAS 2000”, contendo quadro de áreas 
discriminando dimensões do polígono do imóvel e o 
cálculo da área em metros quadrados. Quando não for 
possível, apresentar declaração informando as 
dimensões do terreno e o cálculo da área em metros 
quadrados, e rede de referência cadastral municipal;
f) relatório fotográfico descrevendo a localização da 
unidade imobiliária;
g) memorial descritivo do terreno contendo as 
coordenadas geográficas dos pontos e as dimensões 
lineares de cada segmento que compõe o polígono do 
imóvel em metros, indicando as confrontações e o cálculo 
da área total em metros quadrados. Informar os dados 
físicos do imóvel, quanto a sua ocupação, topografia, 
pedologia, situação, propriedade, domínio e delimitação.
II – Construção:
a) relatório fotográfico descrevendo as características e 
todos os aspectos construtivos internos e externos da 
unidade imobiliária;
b) alvará de construção e/ou de habite-se expedido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quando for o caso;
c) certidão de edificação expedida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quando for o caso;
d) levantamento topográfico com a extensão do arquivo 
em DWG, confeccionado nas coordenadas geográficas 
do sistema “SIRGAS 2000”, discriminando dimensões do 
polígono do imóvel, bem como da área construída 
coberta e descoberta por pavimento e o cálculo da área 
do terreno e de todas as benfeitorias em metros 
quadrados.
e) quando não for possível, apresentar declaração 
contendo a descrição do terreno e da construção, coberta 
e descoberta, seus cômodos, divisórias e pavimentos, 
com as metragens das áreas internas e externas em 
metros e da área total construída em metros quadrados, 
se a mesma não possuir alvará de construção ou se a 
mesma tiver modificação em relação à aprovação 
realizada pela SEDUR. Os materiais agregados e 
empregados na obra deverão ser descritos de modo 
objetivo por cômodo;
f) memorial descritivo do terreno contendo as 
coordenadas geográficas dos pontos e as dimensões 
lineares de cada segmento que compõe o polígono do 
imóvel em metros, indicando as confrontações e o cálculo 

da área total em metros quadrados. Informar os dados 
físicos do terreno, quanto a sua ocupação, topografia, 
pedologia, situação, propriedade, domínio e delimitação. 
Informar os dados físicos da edificação, quanto a sua 
tipologia, categoria de uso, domínio da edificação, 
alinhamento, situação, estrutura, paredes, esquadrias, 
revestimento da fachada principal, conservação, padrão 
construtivo e cobertura.
g) apresentação de planta em DWG com as coordenadas 
no SIRGAS 2000;
h) outros documentos que sirvam para demonstrar a 
propriedade, a posse ou o domínio útil, bem como as 
características do bem.
§1º Os originais dos documentos apresentados poderão 
ser requisitados sempre que a autoridade tributária julgar 
pertinente a elucidar dúvida sobre o seu conteúdo e a sua 
forma.
§2º O servidor poderá concluir o processo com amparo 
nos dados disponíveis no banco de dados da SEFAZ ou 
em um ou mais documentos apresentados pelo 
contribuinte, desde que este forneça o mínimo de 
informações necessárias para a inserção dos dados 
cadastrais.
§3º O contribuinte que pretender a inscrição ou revisão 
cadastral de terreno urbano de metragem igual ou 
superior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados deverá 
apresentar, preferencialmente o levantamento 
topográfico em meio digital extensão do arquivo em 
DWG, contendo o descritivo de localização em 
coordenada geográfica UTM. 
Art. 4º Na análise do pleito, em parecer fundamentado, 
poderá haver dispensa de um ou mais documentos 
elencados no artigo anterior.
Art. 5º O servidor poderá atender o pedido do 
contribuinte e realizar a atualização cadastral por meio do 
banco de dados municipal disponível, com a ressalva de 
que necessita de diligência no local. Neste caso, os autos 
deverão ser encaminhados ao superior hierárquico para 
análise da pertinência da visita pessoal ao imóvel.
Art. 6º O processo de revisão cadastral, previsto nos 
artigos 258 a 260 da Lei 1039/2009, só terá visita no local 
quando os documentos relacionados no artigo 3º não 
forem satisfatórios e após relatório do servidor 
encarregado e despacho fundamentado do Coordenador 
do Órgão.
Paragrafo único. A diligência só será realizada mediante 
a confirmação da quitação do preço público correlato.
Art. 7º Havendo suspeita sobre a qualidade ou 
autenticidade de documento apresentado pelo 
contribuinte, o servidor encarregado da análise do 
processo deverá comunicar o fato ao Coordenador.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda
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EDITAL Nº  003/2020 
De 11 de dezembro de 2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Fazenda, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 234, Incisos III, letra “a”, 
da Lei Municipal nº. 1039 de 16 de Dezembro de 2009, uma 
vez frustrada a intimação pessoal, telefônica ou pelos 
Correios, Intima os contribuintes, abaixo relacionados, dos 
lançamentos dos tributos discriminados (base legal: arts. 
105, 106, 109, 112, 115, inciso I da lei 1039/2009).
O interessado deverá comparecer, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data de publicação do presente, à Rua do 
Contorno, S/N – Centro Administrativo Municipal – 
Camaçari – BA – Prédio da SEFAZ / Coordenadoria de 
Cadastro, Telefone (71) 3621-6635, para solucionar a 
demanda existente em seu nome.

Camaçari/BA 11 de dezembro de 2020

Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro-3990-1

PORTARIA Nº. 062/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora JAMILE PEREIRA 
GUEDES, cargo de técnica de enfermagem, matrícula nº 
63000, da USF Buri de Abrantes – Distrito Sanitário 
Abrantes, para a USF Fonte da Caixa – Distrito Sanitário 
Abrantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 063/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora ELMA MARTA 
GONZAGA, cargo de supervisora, matrícula nº 831444, 
do CASP AD – Distrito Sanitário Sedes, para o CAPS 
Infantil IA – Distrito Sanitário Sedes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 064/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora PALOMA TAINARA 
CERAZ SILVANY, cargo de enfermeira, matrícula nº 
832542, do USF Parque Florestal – Distrito Sanitário 
Sedes, para a USF Parque Verde I – Distrito Sanitário 
Sedes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 065/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora MÔNICA DAMASIO 
TAVARES, cargo de atendente de Consultório Dentário, 
matrícula nº 832333, do USF Jauá – Distrito Sanitário 
Abrantes, para a USF Fonte das Águas – Distrito 
Sanitário Abrantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 066/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora VALDELICE NUNES DE 
ANDRADE, cargo de Técnica de Enfermagem, matrícula 
nº 63353, do USF Parque Florestal – Distrito Sanitário 
Sede, para a USF Dois de Julho – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 067/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover o servidor LUIS CARLOS DE JESUS 
SANTOS, cargo de Técnica de Enfermagem, matrícula 
nº 60626, do CAPS III – Distrito Sanitário Sede, para o 
SAMU – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 068/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora ROSEMEIRE MARTINS 
SILVA, cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
62829, do USF Fican – Distrito Sanitário Sede, para o 
USF Verde Horizonte 2 – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 069/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora LUCIANA SILVA VILAS 
BOAS, cargo de Enfermeira, matrícula nº 831077, do 
USF Parque Verde I – Distrito Sanitário Sede, para o USF 
Dois de Julho – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 070/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover a servidora MARIA DE LOURDES DA 
SILVA, cargo de Supervisor de Serviços, matrícula nº 
831515, da USF Fonte da Caixa – Distrito Sanitário 
Abrantes, para a USF Buri de Abrantes – Distrito 
Sanitário Abrantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 071/2020
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Remover o servidor LUCIVAL DA SILVA 
SANTOS, cargo de Assistente Administrativo, matrícula 
nº 62598, da Policlínica do Centro – Distrito Sanitário 
Sede, para o CAPS III – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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informando a localização georreferenciada dos indivíduos 
transplantados; VI – acomodar o subproduto da supressão 
e a serapilheira, em área adequada para processamento 
em composto vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, 
no enriquecimento do solo da área verde e na execução do 
projeto de paisagismo; VII – 

 VIII – a compensação pela 
supressão de vegetação nativa dar-se-á mediante a 
doação, plantio e condução de 288 mudas de espécies 
nativas de Mata Atlânticas, endêmicas da região, em local 
e tempo a ser definido pela CPA/SEDUR (Decreto Nº 
5.300, de 7 de dezembro de 2004); IX – dar ciência, 
previamente, à CLA/SEDUR da data do início dos 
trabalhos de supressão de vegetação; X atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto Nº 006/2020 
de 09.03.2020, emitida por esta SEDUR; XI - após o 
término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida e a comprovação da utilização do 
material vegetal, da destinação do material lenhoso, do 
afugentamento da fauna e do resgate da flora.

O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado em 11,6m³.

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada ao processo 
L i c e n ç a  A m b i e n t a l  S i m p l i f i c a d a  N º   
00806.22.09.461.2020.

Art. 4º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ARNALDO DE SOUZA BRITO 
SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

empilhar e acomodar na área 
do empreendimento as  toras e lenhas (separando as 
espécies madeireiras das demais) nos limites do imóvel e 
procurar orientação da CPA/SEDUR sobre o destino a ser 
dado a este material;

 – 

Art. 2° - 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
DEZEMBRO  DE 2020.

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
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PORTARIA N.º 166 / 2020
08 DE DEZEMBRO 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 
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  
01345.22.09.743.2020, de 30 de setembro de 2020,

RESOLVE:

, composto de 

Zona de Expansão de 
Prioritária – ZEP 2 da

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (hum) ano, à 
EMPREENDIMENTO VOG SÃO FRANCISCO SPG 
LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 21.821.054/0001-98, 
situada na Avenida Tancredo Neves, 620, Condomínio 
Mundo Plaza, sala 2001, Caminho das Árvores, Salvador-
BA, para implantação de Empreendimento do tipo 
Urbanização Integrada 396 unidades, do 
tipo residencial, com 2 pavimentos com área total de 
terreno de 98.944,54m², integrante da Fazenda Barbosa, 
Distrito de Sede, Camaçari/BA, na 

 Macrozona Urbana de Camaçari – 
CA-ZU.1. conforme Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008 e 
Lei Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008. Esta 
autorização está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada e obedecendo 
medidas de segurança, portando cópia da Autorização de 
Supressão da Vegetação; II – a supressão de vegetação 
somente poderá ser executada dentro dos limites da 
poligonal dos vértices indicados na projeção UTM(X/Y) 
SIRGAS 2000: 578.187/8.595.542; 578.073/8.595.545; 
5 7 7 . 9 5 9 / 8 . 5 9 5 . 6 5 7 ;  5 7 7 . 9 6 9 / 8 . 5 9 5 . 6 7 2 ;  
5 7 8 . 2 7 8 / 8 . 5 9 5 . 9 8 6 ;  5 7 8 . 3 2 7 / 8 . 5 9 5 . 8 4 5 ;  
5 7 8 . 3 6 4 / 8 . 5 9 5 . 8 0 7 ;  5 7 8 . 4 3 1 / 8 . 5 9 5 . 7 9 2 ;  
578.185/8.595.540; III – exclui-se desta autorização a 
vegetação loca l izada nas áreas verdes do 
empreendimento, bem como nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP; IV – apresentar, antes do início dos 
trabalhos de supressão da vegetação Autorização de 
Manejo da Fauna Silvestre, emitida pelo órgão ambiental 
competente, referente a área requerida; V – todos os 
indivíduos da espécie Syagrus coronata que forem 
localizados na poligonal da supressão de vegetação do 
empreendimento deverão ser quantif icados e 
transplantados, conforme Lei nº 13.908/2018, após a 
execução do transplantio enviar à CPA/SEDUR relatório 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



EXTRATO DO TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020 PRÊMIO 
DE LINGUAGENS CULTURAIS DIVERSAS 

Camaçari,  16 de Dezembro de 2020

Márcia Normando Tude

Secretária de Cultura

EXTRATO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E 

COMPROMISSO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020 

PRÊMIO DE LINGUAGENS CULTURAIS DIVERSAS 
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Camaçari,  17 de Dezembro de 2020

Márcia Normando Tude

Secretária de Cultura

EXTRATO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E 

COMPROMISSO EDITAL DE SELEÇÃO 003/2020 

PRÊMIO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Camaçari,  16 de Dezembro de 2020

Márcia Normando Tude

Secretária de Cultura

EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO E 

COMPROMISSO DO SUBSÍDIO DO INCISO II 

(ESPAÇOS CULTURAIS) DO CAPUT DO ART. 2º DA 

LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC
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Camaçari,  14 de Dezembro de 2020

Márcia Normando Tude

Secretária de Cultura
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0139/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
(DO PRAZO) do Contrato nº  0139/2019. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 31 de janeiro 
de 2021, passará a viger até 31 de janeiro de 2022. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 4.181,79 (quatro mil, cento e oitenta e um 
reais e setenta e nove centavos), conforme Contrato 
Originário nº 0139/2019, o qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação: 4045; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00 e Fonte: 0100.000.DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento.DA ASSINATURA: 
CAMACARI, 11 DE NOVEMBRO DE 2020, ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA. MUNICIPIO. PORTO 
S E G U R O  C O M P A N H I A  D E  S E G U R O S  
GERAIS.SEGURADORA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S TA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O S  N º  1 0 6 / 2 0 1 7 .  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA MAP SISTEMAS DE 
SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade prorrogar o prazo da vigência do Instrumento do 
Contrato nº 106/2017, firmado, originariamente, em 01 de 
agosto de 2017, com prazo de 12 (doze) meses a contar da 
emissão da ordem de serviço, o que se deu em 01/09/2017, 
e já prorrogado, por igual período, por duas vezes, cujo 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0166/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA JCL SMM TREINAMENTO E 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO :Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato no 
0166/2019. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 06 (seis) meses, de modo que, a 
partir de 11 de dezembro de 2020, passará a viger até 11 de 
junho de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 548.598,00 
(Quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e 
oito reais), o qual permanece inalterado e proporcional ao 
período ora aditado. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato Originário e termos 
aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 11 de dezembro de 2020. 
JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. EMPRESA JCL SMM 
TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

objeto é a prestação de serviços de Segurança, Resgate e 
Prevenção de Acidentes (Salva-Vidas), para garantir a 
Segurança dos Banhistas na Orla do Município de 
Camaçari, Bahia. DO PRAZO: Por força deste Termo 
Aditivo, fica prorrogado o prazo do Contrato n° 106/2017, 
por mais 12 (doze) meses, sendo que a partir de 1º de 
Setembro de 2020, passará a viger até o dia 1º de Setembro 
de 2021. DO PREÇO :Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
4.657.089,30 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete 
reais, oitenta e nove reais e trinta centavos), proporcional ao 
período ora aditado, o qual permanecerá inalterado durante 
a vigência prevista neste aditivo. A impossibilidade de 
alteração do preço especificada no caput deste artigo fica 
ressalvada na hipótese de atualização decorrente de 
convenção coletiva de trabalho da categoria, de forma a 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato. As despesas do presente termo serão por meio 
de Ação n° 6003, Elemento 33.90.39, Fonte: 0100.000. 
Parágrafo Terceiro: fica mantida a forma de pagamento 
constante no bojo do Contrato Original. DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA. 30 de agosto de 2020.  
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO MUNICÍPIO. MAP 
SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
309/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA. DO OBJETO :Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato N°309/2020, originalmente firmado em 04 de 
março de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 04 
(quatro) meses, de modo que, a partir de 09 de janeiro de 
2020, passará a viger até 02 de maio de 2021. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 11.268.519,11 (onze milhoes, duzentos e 
sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e onze 
centavos) sendo, que o valor a ser execultado, no periodo 
previsto neste termo aditivo é os aldo contratual no valor de 
R$ 7.667.624,30(sete milhoes, seiscentos e sessenta e sete 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente em 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 11 de 
dezembro de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA MUNICÍPIO. PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM EMPRESA LTDA.CONTRATADA.

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
307/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA GRADUS 
CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO :Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato N°307/2020, originalmente firmado em 02 de 
março de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 11 de 
fevereiro de 2020, passará a viger até 11 de agosto de 
2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
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E CONVÊNIOS



plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato Originário e termos aditivos não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
11 de dezembro de 2020. JOSELENE CARDIM 
B A R B O S A S O U Z A M U N I C Í P I O .  G R A D U S  
CONSTRUTORA LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 178/2018.  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA BF  SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI-ME. DO OBJETO :Este Termo 
Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência 
do Instrumento do Contrato nº 178/2018.  DO PRAZO: 
Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo do 
Contrato n° 178/2018, por mais 12 (doze) meses, sendo 
que a partir de 16 de maio de 2020, passará a viger até o 
dia 16 de maio de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.896.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis 
reais), referente ao período ora ditado, o qual 
permanecerá imalterado durante a vigência prevista 
neste aditivo. As despesas do presente termo serão por 
meio de Ação n° 4033, Elemento 33.90.39, Fonte: 
0100.000. Fica mantida a forma de pagamento constante 
no bojo do Contrato Original. DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de maio de 2020.  
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO MUNICÍPIO. BF 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELE - ME. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
159/2017. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA VIGSEG 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES EIRELI. 
DO OBJETO:   Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 159/2017. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 12 de Dezembro de 2020, passará a viger até 12 
de Dezembro de 2021. DO PREÇO:  Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor de R$ 
43.421.199,08 (quarenta e três milhões, quatrocentos e 
vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e noventa e 
oito centavos), não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na Cláusula 
anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. 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, 08 de Dezembro de 2020. 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO. MUNICÍPIO. 
VIGSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE VALORES 
EIRELI. CONTRATADA.

RESULTADO DE LOTE FRACASSADO

 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que fo i  
FRACASSADO o Lote 02 (COPO DESCARTAVEL 
BRANCO 200ML PROLIPROPILENO) do PREGÃO 
N.º 086/2020 (ELETRONICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o 

. Camaçari, 16/12/2020. 
Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

 - 

Registro de Preço, para aquisição de 
material de consumo (copo descartável 50 ml e copo 
descartável 200 ml) para futuras contratações de 
acordo com a conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
0004/2020– COMPEL A Secretária de Educação do 
Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a Chamada Pública nº 0004/2020. OBJETO: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis da 
Agricultura Familiar (Milho Verde em Espiga e Amendoim 
Cru) destinados à Alimentação Escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA RANCHO 
ALEGRE. VALOR GLOBAL: 128.000,00 (cento e vinte e 
oito mil reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2020. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO
 
C o n t r a t o  n º  0 4 8 3 / 2 0 2 0 .  P r o c e s s o  n º  
0148.11.07.682.2020. Contratada: ASSOCIAÇÃO 
AGRÍCOLA RANCHO ALEGRE. Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios perecíveis da Agricultura Familiar 
(Milho Verde em Espiga e Amendoim Cru) destinados à 
Alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Valor Total de 
128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais). CHAMADA 
PÚBLICA 0004/2020 – COMPEL .  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4010; Elemento de 
Despesa: 33903000; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 14/12/2020. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



RETIFICAÇÃO DE 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, informa que na publicação do Homologação 
do Pregão Eletrônico Nº 0067/2020 veiculada no Diário 
Oficial do Município n.º 1497 no dia 08/09/2020.

RETIFICAÇÃO DE 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, informa que na publicação do Extrato de Ata 
de Registro de Preços, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 
0067/2020 veiculada no Diário Oficial do Município n.º 
1497 no dia 08/09/2020.

HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO 0067/2020.

Onde se lê:

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0067/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de sonda de aspiração traqueal, 
perfusor venoso, gel para ultrassonografia, haste em 
plástico, coletor, para atender as Unidades de Saúde do 
município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/08/2020. 
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.

Leia-se:

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0067/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de sonda de aspiração traqueal, 
perfusor venoso, gel para ultrassonografia, haste em 
plástico, coletor, para atender as Unidades de Saúde do 
município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2020. 
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.
.

ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS DO PREGÃO 0067/2020.

 

Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0411/2020 – 
PREGÃO Nº 0067/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda de 
aspiração traqueal, perfusor venoso, gel para 
ultrassonografia, haste em plástico, coletor, para atender 
as Unidades de Saúde do município. PROMITENTE 
FORNECEDOR: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR 
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 12/08/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0412/2020 – 
PREGÃO Nº 0067/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda de 
aspiração traqueal, perfusor venoso, gel para 
ultrassonografia, haste em plástico, coletor, para atender 
as Unidades de Saúde do município. P R O M I T E N T E F 
O R N E C E D O R : J F B D I S T R I B U I D O R A D E P R 
O D U T O S FA R M A C E U T I C O S E Q U I PA M E N T O 
S HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
12/08/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0411/2020 – 
PREGÃO Nº 0067/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda de 
aspiração traqueal, perfusor venoso, gel para 
ultrassonografia, haste em plástico, coletor, para atender 
as Unidades de Saúde do município. PROMITENTE 
FORNECEDOR: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR 
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 20/08/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0412/2020 – 
PREGÃO Nº 0067/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda de 
aspiração traqueal, perfusor venoso, gel para 
ultrassonografia, haste em plástico, coletor, para atender 
as Unidades de Saúde do município. P R O M I T E N T E F 
O R N E C E D O R: J F B D I S T R I B U I D O R A D E P R O 
D U T O S FA R M A C E U T I C O S E Q U I PA M E N T O S 
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
20/08/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DASAÚDE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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