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Loteamento Alphaville Guarajuba – Fase 1, situa-se na 
Rodovia BA-099 - Estrada do Coco, km 39, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari – BA.
A área objeto do presente Loteamento não se sobrepõe à 
área e não é impeditiva à futura implantação de 
empreendimento hoteleiro de Sol Meliá Brasil ou suas 
sócias, parceiras ou subsidiárias. Ficando a implantação 
do futuro complexo hoteleiro condicionada à prévia 
constatação de viabilidade técnica e econômica local, 
sendo de total responsabilidade da Sol Meliá Brasil, sem 
qualquer responsabilidade por parte da Alphaville 
Urbanismo S.A.

II – CARACTERÍSTICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
DA ÁREA: a área caracteriza-se como terreno próprio e, 
corresponde a uma poligonal com área total de 
803.041,25m² (oitocentos e três mil, quarenta e um 
metros e vinte e cinco decímetros quadrados),área de 
terra remanescente da Fazenda Genipabu, situado na 
margem direita da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), 
sentido Salvador/Praia do Forte e possui os seguintes 
limites e confrontações: iniciando na coordenada 
E=597406.3776 e N=8597494.8135, a leste com a faixa 
da marinha, segue no azimute de 50˚37'44" e distância 
de 1.229,77m  até encontrar a coordenada 
E=598357.0245 e N=8598274.8819; ao norte com área 
pertencente a Espart Administração S/A, segue no 
azimute de 309˚36'31" e distância de 809,09m, até 
encont rar  a  coordenada E=597733.6881  e  
N=8598790.7097; a oeste com a faixa de proteção da 
rodovia BA-099,  segue no azimute de 217˚01'13" e 
distância de 1.123,04m até encontrar a coordenada E= 
597058.1674 e N= 8597894.9190; ao sul com o atual 
Loteamento Canto do Sol, segue no azimute de 
138˚58'01" e distância de 530,41m, até encontrar a 
coordenada inicial E=597406.3776 e N=8597494.8135.

III – DOCUMENTAÇÃO: o imóvel ao qual o loteamento 
será implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA e 
registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 
de Camaçari -BA sob a matrícula nº 44.779 e 
devidamente integralizado ao capital social da 
PROPRIETÁRIA, conforme Instrumento da Primeira 
Alteração do Contrato Social da Proprietária, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da 
Bahia, conforme registro nº 97854040.

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: trata-
se de um loteamento residencial e comercial sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Complementar 
Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008 e Lei Federal 
nº. 6.766, de 19 de Dezembro de 1979 com alterações 
posteriores, composto de162 (cento e sessenta e dois) 
lotes residenciais unifamiliares,07 (sete) lotes 

  

TERMO DE RERATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA – FASE 1, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento Residencial Alphaville Guarajuba – 
Fase 1, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pela 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,  
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, através 
da competência delegada pelo Decreto Municipal nº de 
02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, MELIÁ 
BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº32.970.706/0001-72 
com sede na Avenida Jorge Amado, nº 100, Condomínio 
Camaçari Open Center, sala 318 parte, Nova Vitória, 
município de Camaçari, neste ato representado 
representada por substabelecimento de procuração 
através de LAIS FORÇAN BRANCO MIRANDA, 
arquiteta e urbanista, brasileira, inscrita no CPF 
382.081.298-95 e RG 32.572.309-6, doravante 
denominada PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
MUNICÍPIO estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA - FASE 1, tendo em vista o constante 
Processo Administrativo 01988.22.09.061.2017 de 15 de 
agosto de 2017.

I – LOCALIZAÇÃO: área de 803.041,25m² (oitocentos e 
três mil, quarenta e um metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
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comerciais, 02 (dois) lotes destinados à Associação de 
Moradores e 04 (quatro) lotes de equipamentos de 
infraestrutura, totalizando 175 (cento e setenta e cinco) 
lotes, distribuídos segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: a área total da gleba 
do empreendimento é de 803.041,25 m² (oitocentos e 
três mil, quarenta e um metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados), assim distribuída: 

a) Área Residencial 1 com 83.651,60 m² (oitenta e três 
mil, seiscentos e cinquenta e um metros e sessenta 
decímetros quadrados), equivalentes à 10,42% (dez 
vírgula quarenta e dois por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuída em106(cento e seis) lotes, 
conforme listagem a seguir:

b)Área Residencial 2 com 48.564,15 m² (quarenta e oito 
mil, quinhentos e sessenta e quatro metros e quinze 
decímetros quadrados), equivalentes à 6,05% (seis 
vírgula zero cinco por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuída em 56 (cinquenta e seis) 
lotes, conforme listagem a seguir:

c) Área Comercial com 16.089,42 m² (dezesseis mil, 
oitenta e nove metros e quarenta e dois decímetros 
quadrados), equivalentes a 2,00%(dois por cento) da 
área bruta do empreendimento, distribuída em 07 (sete 
lotes, conforme listagem a seguir:

d) Área Associação de Moradores com 16.219,58 m² 
(dezesseis mil, duzentos e dezenove metros e cinquenta 
e oito decímetros quadrados), equivalentes a 2,02% (dois 
vírgula zero dois por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuídos em 02 (dois) lotes, 
conforme descrito a seguir:

e) Área Equipamentos de Infraestrutura com 2.113,10 
m² (dois mil, cento e treze metros e dez decímetros 
quadrados), equivalentes à 0,26% (zero vírgula vinte e 
seis por cento) da área bruta do empreendimento 
destinados à implantação de equipamentos de 
infraestrutura:
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c) Áreas de Uso Público com 168.337,56 m² (cento e 
sessenta e oito mil, trezentos e trinta e sete metros e 
cinquenta e seis decímetros quadrados) equivalentes a 
20,96% (vinte vírgula  noventa e seis por cento) da área 
bruta do empreendimento, correspondendo a: 

1. Área de sistema viário compreendendo acesso a 
área a partir da Estrada do Coco, totalizando 55.535,56 
m² (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco 
metros e cinquenta e seis decímetros quadrados), 
equivalentes a 6,92% (seis vírgula noventa e dois por 
cento) da área bruta do empreendimento;

2. Área de expansão futura do sistema viário 
compreendendo viário de circulação para expansão 
futura totalizando 1.156,53 m² (um mil, cento e cinquenta 
e seis metros, e cinquenta e três decímetros quadrados), 
equivalentes a 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) 
da área bruta do empreendimento;

3. Áreas verdes, Áreas Verdes a Preservar e Vias 
Verdes de Pedestres com 111.645,47 m² (cento e onze 
mil, seiscentos e quarenta e cinco metros e quarenta e 
sete decímetros quadrados), equivalentes a 13,90% 
(treze vírgula noventa por centro) da área bruta do 
empreendimento e 33,33% (trinta e três vírgula trinta e 
três por cento) da área líquida do empreendimento;

d) Áreas “Non Aedificandi” com 96.837,16 m² 
(noventa e seis mil, oitocentos e trinta e sete metros e 
dezesseis decímetros quadrados), equivalentes a 
12,06% (doze vírgula zero seis por cento) da área bruta 
do empreendimento, correspondendo a:

1. Área de Preservação Permanente - APP com 
80.759,08 m² (oitenta mil, setecentos e cinquenta nove 
metros e oito decímetros quadrados), equivalentes a 
10,06% (dez vírgula zero seis por cento) da área bruta do 
empreendimento;

2. Faixa de Domínio da Rodovia com 16.078,08 m² 
(dezesseis mil, setenta e oito metros e oito decímetros 
quadrados), equivalentes a 2,00% (dois por cento) da 
área bruta do empreendimento;

e) Lagoa de Guarajuba com 371.228,68 m² (trezentos e 
setenta e um mil, duzentos e vinte e oito metros e 
sessenta e oito decímetros quadrados) de área pública 
localizada fora da área loteada, equivalentes a 46,23% 
(quarenta e seis vírgula vinte e três por cento) da área 
bruta do empreendimento;

f) Área Institucional com 74.230,51 m² (setenta e quatro 
mil, duzentos e trinta metros quadrados e cinquenta e um 
decímetros quadrados), equivalentes a 9,24% (nove 
vírgula vinte e quatro por cento) da área bruta do 
empreendimento que será doada em área externa à 
gleba do empreendimento, localizada na margem 
esquerda da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), km 39, 
sentido Salvador/Praia do Forte no município de 
Camaçari/BA, possui os seguintes l imites e 
confrontações: inicia-se na coordenada E=598574.101 e 
N=8600028.623, a norte com HERDEIROS DE 
HERMOGENES SOUZA, segue com os azimutes de 
289º44'56”e distância de 39,30 m, até encontrar a 
coordenada E=598537.116 e N=8600041.901, e azimute 
297º29'10”e distância de 243,51 m, até encontrar a 
coordenada E=598321.093 e N=8600154.289, a oeste 
com a remanescente da Fazenda Genipabu, segue com 
o azimute de 214º42'07” e distância de 248,05 m até 
encon t ra r  a  coo rdenada  E=598179 .873  e  
N=8599950.356, ao sul com a remanescente da Fazenda 
Genipabu, segue com o azimute 126º29'40”e distância 
de 270,38 m, até encontrar a coordenada E=598397.234 
e N=8599789.551, a leste com a faixa de proteção da 
rodovia BA-099, segue no azimute de 36˚29'39" e 
distância de 297,38 m, até encontrar a coordenada inicial 
E=598574.101 e N=8600028.623.

1. Tal área passará por processo de desdobro de área 
maior da Matrícula nº 44.211 do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Camaçari-BA.

2. Deverá ser doada no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias após a efetivação do Registro Imobiliário do 
Loteamento, prorrogáveis por igual período

3.Deverá ser lavrada Escritura de Doação ao MUNICIPIO 
com prazo supra, arcando a PROPRIETÁRIA com todos 
os encargos necessários, decorrentes da transferência, 
sem nenhum ônus ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO

O sistema viário das áreas residenciais será implantado 
pela PROPRIETÁRIA e apresenta: pista com largura 
mínima de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros), nos dois lados da rua e 
meios-fios padrão DNER, sendo 1,00m (um metro) de 
faixa gramada, mais 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de passeio e mais 1,30m (um metro e trinta 
centímetros) de faixa gramada, distribuídos entre o meio-
fio e as áreas públicas.

O sistema viário externo as áreas residenciais (como 
Avenida São Francisco) será implantado pelo 
PROPRIETÁRIA e apresenta: pista com largura mínima 
de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros) de um lado sendo 1,00m (um 
metro) de faixa gramada, mais 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de passeio e mais 1,30m (um metro e trinta 
centímetros) de faixa gramada, distribuídos entre o meio-
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fio e as áreas públicas, e faixa gramada de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) do outro lado e meios-
fios padrão DNER.
O sistema viário de expansão futura de circulação 
externa à área residencial apresentará: pista com largura 
mínima de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) de um lado sendo 1,30m 
(um metro e trinta centímetros) de faixa gramada, mais 
1,20m (um metro e vinte centímetros) de passeio e mais 
1,00m (um metro) de faixa gramada distribuídos entre o 
meio-fio e as áreas públicas, faixa de grama de 3,50m 
(três metro e cinquenta centímetros) do outro lado e 
meios-fios padrão DNER e serão de responsabilidade do 
PROPRIETÁRIA.

A execução das calçadas em frente aos lotes privados 
será de responsabilidade dos futuros PROPRIETÁRIAS 
DOS LOTES e terão as seguintes dimensões: 
- Para lotes residenciais: calçada de 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros) de largura, nos dois lados da rua 
e meios-fios padrão DNER, sendo 1,30m (um metro e 
trinta centímetros) de faixa gramada e 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de passeio e 1,00m (um metro) de 
faixa gramada distribuído entre o meio-fio e lotes;
- Para lotes comerciais: calçada de 3,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros) de largura, nos dois lados da rua 
e meios-fios padrão DNER, sendo 1,30m (um metro e 
trinta centímetros) de faixa gramada e 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de passeio e 1,00m (um metro) de 
faixa gramada distribuído entre o meio-fio e lotes;
Todo o sistema será provido de sinalizações horizontal e 
vertical.
O sistema viário externo de acesso será implantado em 
pavimento asfáltico em conformidade com as normas 
aprovadas pelo CLN.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Os parâmetros seguirão ao estabelecido na 
legislação urbanística e ambiental vigente no 
Município de Camaçari.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas públicas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a. Construção nas áreas de recuo frontal, lateral e de 
fundo, em qualquer lote, como edículas, com exceção 
das construções autorizadas pelo Código de Urbanismo 
e Obras do Município de Camaçari;
b. Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 
APP, conforme legislação ambiental vigente.
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
construções, cuja via de acesso, possua infraestrutura 
concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.
§3º As construções a serem realizadas nos lotes da 

Associação, serão objeto de aprovação específica para 
emissão dos respectivos Alvarás posteriormente à 
aprovação do loteamento.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus ivamente pe la  PROPRIETÁRIA ,  com 
pavimentação de piso intertravado, disposto sobre base 
de arenoso compactada, provido de sinalizações 
horizontal e vertical;

II – Acesso: O acesso será executado, exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, em pavimentação de tratamento 
asfáltico e piso intertravado em alguns trechos conforme 
projeto devidamente aprovado pela SEDUR;

III – Passeios: os passeios juntos de áreas públicas 
serão executados pela PROPRIETÁRIA, com grama e 
piso cimentados ou intertravado. Os passeios com áreas 
p r i vadas  se rão  execu tados  pe los  f u tu ros  
PROPRIETÁRIAS DOS LOTES.

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de energia 
para a unidade imobiliária correspondente; 

V –Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será realizado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição no 
loteamento. O projeto será elaborado de acordo com 
normas e diretrizes técnicas vigentes.

VI –Rede de coleta de esgoto: o sistema de coleta de 
e s g o t o s  s a n i t á r i o s  s e r á  i m p l a n t a d o  p e l a  
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas vigentes.

VII– Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA.O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas vigentes.

VIII - Paisagismo: as praças serão mantidas com o 
mínimo de 80% (oitenta por cento) da área permeável. 
Nos canteiros projetados e em todas as áreas verdes, 
serão plantadas mudas de árvores de espécies nativas 
ou adaptadas, conforme projeto específico, aprovado 
pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 01 

2(uma) árvore para cada 100,00m  (cem metros 
quadrados) de área permeável. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação 
e ao clima local; 
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IX. Identificação das áreas públicas: As áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO

PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO

Lei 1120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 

de setembro de 2008.”

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras de infraestrutura será 
de 24 (vinte quatro) meses, a contar do início das Obras, 
conforme cronograma de obras aprovado, sendo 
prorrogável por 2 (dois) anos por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da 
c o m p e t e n t e  l i c e n ç a  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  d o  
empreendimento pelo Município ou sua renovação e 
emissão do registro. O prazo para a conclusão da via de 
expansão futura para acesso às demais fases do 
empreendimento não está contemplado no prazo geral 
de obras e fica desvinculada a emissão do Alvará de 
Conclusão de Obras do Loteamento ou documento 
equivalente.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, 
no prazo indicado na cláusula sétima;
c) Responsabilizar-se pela construção de depósito de 
lixo dispostos internamente para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;
d) Executar o Compromisso Social do Empreendimento 
(contrapartida social) no Distrito de Monte Gordo.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) Autorizar expressamente a PROPRIETÁRIA para 
aprovação de projeto e construção, bem como 
benfeitorias nos lotes da Associação de Moradores, 
mesmo estes sendo caucionados como forma de 
garantia para execução das obras de infraestrutura;
d) Liberara área caucionada integral ou parcialmente, 

assim que cumprida, comprovadamente, as disposições 
deste instrumento parcial ou em sua totalidade;
e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do Loteamento, 
sendo possível a sua emissão parcial, em conformidade 
com a entrega de cada um dos dois Residenciais desta 
Fase 1 do Empreendimento;
f) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:

a) Realizar individualmente ou pela Associação de 
Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar 
e das áreas comuns, colocando-o em depósitos internos 
de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município;

b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;

c) Cumprir as decisões da assembleia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas 
próprias, de acordo com as legislações em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;

d) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar inicio às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS

Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, fica caucionado ao 
Município a área de 50.289,40 m² (cinquenta mil, 
duzentos e oitenta e nove metros e quarenta decímetros 
quadrados), equivalente a 30,17% (trinta virgula 
dezessete por cento) da área total dos lotes, distribuída 
em 51 (cinquenta e um) lotes, conforme listagem a seguir, 
em conformidade com o art. 39 da Lei 913/2008:
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CO1    A1    B1    D1    F1   
1 2.059,10  1 971,12  1 874,70  1 849,10  1 1.084,64 
2 2.075,10  2 1.183,80  2 805,97  2 853,67  2 753,50 

   3 1.177,69  3 787,76  3 932,77  3 753,50 
2 4.134,20  4 1.208,64     4 1.064,87  4 780,37 

   5 905,81  3 2.468,43  5 942,60  5 780,37 
C02    6 858,68     6 871,61  6 766,94 
1 2.044,56  7 837,53  C1    7 852,65  7 828,05 

   8 816,38  1 1.159,20  8 842,51    
1 2.044,56  9 793,58  2 903,84  9 1.005,94  7 5.747,37 

   10 919,72  4 825,76       
CO3       5 749,78  9 8.215,72    
1 2.963,84  10 9.672,95  6 768,99       
      7 813,06  E1      
1 2.963,84     8 765,68  1 932,28    
      9 771,87  2 843,75    
      10 857,24  3 785,40    
      11 871,55  4 807,03    
      12 787,07  5 806,30    
         6 772,21    
      11 9.274,04  7 821,32    
              
         7 5.768,29    

 



CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de emissão do Alvará do 
Loteamento, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari, relativa ao registro do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 08 de janeiro de 2021. 

MUNICÍPIO:
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROPRIETÁRIA:
MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 

GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0218/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATANTE: BERNADETE SANTOS 
DOS PASSOS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0218/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
5.307,65 (cinco mil e trezentos e sete reais e sessenta e 
cinco centavos), sendo que o valor a ser executado, no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual 
no valor de R$ 5.307,65 (cinco mil e trezentos e sete reais 
e sessenta e cinco centavos). 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, 05 de fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES 
FALCÃO. MUNICÍPIO. BERNADETE SANTOS DOS 
PASSOS. CONTRATADA. 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0222/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: CRISTIANE DO VALE DE 
JESUS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0222/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), sendo 
que o valor a ser executado, no período previsto neste 
termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 
3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais).  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, 05 de fevereiro de 2021. 
ANTONIO ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO.  CRISTIANE 
DO VALE DE JESUS. CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0220/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: CLEIDIANE DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a vigência do Contrato 
n° 0220/2020, originalmente firmado em 05 de fevereiro 
de 2020, com vigência de 12 (doze) meses, conforme 
registrado no item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da 
Chamada Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o 
supracitado.  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 05 de fevereiro de 2021, passa a 
viger até 05 de fevereiro de 2022.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço fixado no 
valor global de R$ 4.029,50 (quatro mil e vinte e nove 
reais e cinquenta  centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 4.029,50 (quatro mil e 
vinte nove reais e cinquenta centavos). 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, 05 de fevereiro de 2021. 
ANTONIO ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO. CLEIDIANE 
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0223/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: DAIANE JESUS DOS 
SANTOS PIRES. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
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por finalidade alterar a vigência do Contrato n° 
0223/2020, originalmente firmado em 05 de fevereiro de 
2020, com vigência de 12 (doze) meses, conforme 
registrado no item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da 
Chamada Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o 
supracitado.  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 05 de fevereiro de 2021, passa a 
viger até 05 de fevereiro de 2022.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço fixado no 
valor global de R$ 5.606,70 (cinco mil e  seiscentos e seis 
reais e setenta centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 5.606,70 (cinco mil  e 
seiscentos e seis reais e setenta centavos). 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, 05 de fevereiro de 2021. 
ANTONIO ALVES FALCÃO.  MUNICÍPIO. DAIANE 
JESUS DOS SANTOS PIRES. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0225/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EDITE ROSA DE JESUS.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a vigência do Contrato n° 0225/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, fixado no valor global de R$ 
4.557,35 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete 
reais e trinta e cinco centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 4.557,35 (quatro mil e 
quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos). 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, 05 
de fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO. EDITE ROSA DE JESUS. CONTRATADA.

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0226/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: ELENA PEREIRA DOS 
SANTOS.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0226/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022. DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
6.289,89 (seis mil e duzentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e nove centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 6.289,89 (seis mil e 
duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos). 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, 05 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO. ELENA PEREIRA DOS SANTOS. 
CONTRATADA. 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0227/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: ELIANE SILVA DA 
CONCEIÇÃO.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0227/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022. DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
4.953,15 (quatro mil e novecentos e cinquenta e três 
reais e quinze centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 4.953,15 (quatro mil e 
novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).  
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, 05 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO. ELIANE SILVA DA CONCEIÇÃO. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0198/2020.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA – ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA 
do Contrato nº 0198/2020. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 28 de janeiro de 
2021, passará a viger até 28 de Janeiro de 2022. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, fixado no valor global de R$ 2.390.552,00 (dois 
milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e cinqüenta 
e dois reais), referente ao período ora aditado, 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 
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inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 27 de janeiro de 2021. 
JOSÉ GAMA NEVES.  MUNICÍPIO.  DZSET 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – ME.  
CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N°0196/2018 - EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E OBRAS 
D'ARTE CORRENTE, RECUPERAÇÕES ONDE 
DANIFICADO, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
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° 0196/2018, 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 
PÚBLICA 002/2018. 
O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0242000 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, 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, 01 de fevereiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N° 0387/2020 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RUA 
DO RECANTO E DA PRAÇA DO CAMPO DO PARQUE 
SATÉLITE LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA MAINAN 
ENGENHARIA LTDA ME.

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° 0387/2020, 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 : TOMADA DE PREÇOS 
002/2020. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0244000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, 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, 01 de fevereiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N°0290/2020 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS 
NÃO PAVIMENTADAS DA SEDE E COSTA NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA A M M EMPREENDIMENTOS 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 
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unilateralmente o Contrato n° 0290/2020, 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 
PÚBLICA 008/2019. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0216.000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, 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, 01 de fevereiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N° 0444/2019 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 
OBRAS EM PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, (LOTE I), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP.

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° 0444/2019, 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 
003/2019. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0244000

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, 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, 01 de fevereiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
 PREGÃO N.º 028/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

 PREGÃO N.º 028/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: Aquisição 
de Cestas de Páscoa e Peixes a serem distribuídos aos 
beneficiários do Bolsa Família, Bolsa Social e 
Adolescente Aprendiz acompanhados pelos CRAS, 
CREAS, Centro POP, CAM, Casa da Criança e 
CONVIVER através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES do município de 
Camaçari/BA, fica PRORROGADO o Acolhimento: 
17/02/2021 a partir das 14h00min; Abertura: 
18/02/2021, às 09h00min; Disputa: 18/02/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 855638. Tel.: 
(71) 3621-6880. Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

PORTARIA Nº 020/2021
DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Regulamentação do Enquadramento do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT.

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, novas datas de acolhimento e abertura, em 
virtude de problemas no Acolhimento de propostas da 
plataforma eletrônica do www.licitacoes-e.com.br, 
referente 
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º.  ENQUADRAR, o servidor at ivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, a partir do dia 26 de janeiro de 2021, conforme 
tabela correlacionada abaixo:

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 021/2021
DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Regulamentação do Enquadramento do 
P l a n o  d e  C a r r e i r a ,  C a r g o s  e  
Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 

janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º. ENQUADRAR, os (as) servidores ativos da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, a partir do dia 01 de janeiro de 2021, conforme 
tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE JANEIRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 022/2021
DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre o gozo de férias dos 
servidores municipais lotados na 
Super intendência de Trânsi to e  
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
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CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;
Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.
Considerando o disposto nos artigos 3º ao 5º, da Lei nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo descritos abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 25 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE JANEIRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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