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DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR TANIA EMILIA TEIXEIRA DOMINGUEZ, para 
o cargo de Membro da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações – JARI, da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari - STT, em 01 de março 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 020 / 2021
18 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 

RESOLVE: 

(três) 
, 
Avenida 

nº  
01881.22.09.461.2019, de 23 de agosto de 2019, 

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 anos, à 
empresa BRASCON CONTAINERS LTDA, - EPP inscrita 
no CNPJ sob nº 07.183.490/0001-58, com sede 

  

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR LORENA PAULA OLIVEIRA ALVES, para o 
cargo de Membro da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações – JARI, da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari - STT, em 01 de março 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR MARCIO MAGALHÃES CERQUEIRA 
COSTA, para o cargo de Presidente da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari - STT, em 01 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

DECRETO



Leste,
UTM P1. 575.577W; 8.596.121S; P2. 

575.583W; 8.596.096S; P3. 575.576W; 8.596.081S; P4. 
575.498W; 8.596.060S; P5. 575.486W; 8.596.071S; P6. 
575.480W; 8.596.096S, Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona CA-ZU. 1 - SEDE, , conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, Lei 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 
de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 
de janeiro de 2010

, numa área total de 

baseadas em tecnologias limpas; II -  implantar o 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários 
da empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de resultados, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a serem 
implantadas nas atividades desenvolvidas; b) 
importância da utilização correta de EPI, como medida de 
proteção à saúde, c) minimização de resíduos, 
considerando reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência; III – manter a organização do 
material nas baias, nas áreas de disposição de escória 
utilizada no processo de jateamento; IV - dispor de piso 
em concreto impermeabilizado e com drenagem dos 
efluentes direcionados para o sistema separador de 
água/óleo, na área de disposição dos compressores de 
ar; V – manter em condições adequadas de 
funcionamento as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo e devidamente acondicionado 
para o recolhimento por uma empresa licenciada; VI - 
realizar vistorias periódicas nas caixas de drenagem 
pluvial mantendo-as sempre limpas, desobstruídas e 
devidamente identificadas; VII - é vedado quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de esgotamento de águas pluviais. A instalação predial 
de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989;

apresentar 
anualmente à CLA/Sedur, devidamente ac

 s/n, Quadra B, Lotes 09, 10 e 11, Poloplast, nas 
coordenadas 

inserida na 

 Camaçari-Ba

, para continuar com a atividade de 
fabricação, manutenção e locação de contêineres e 
andaimes 3.874,10 m². Esta portaria 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar de 
forma preventiva, em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando soluções 

 VIII - manter o piso 
impermeabilizante e canaletas de contenção sempre 
limpas na área da pintura; IX – utilizar e manter o sistema 
de exaustão, adequado ao trabalho realizado no 
ambiente fechado (cabine de jateamento e cabine de 
pintura), com filtros eficientes que possibilitem a retenção 
do material particulado; X - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a norma técnica NBR - 7229 da ABNT; XI - manter 
documentação comprobatória do serviço de limpeza de 
fossa, em seus arquivos, para fins de fiscalização; XII – 
atender e monitorar o Sistema para Redução de Ruídos 
nas atividades de jateamento e pintura, e 

ompanhado 
da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do 

técnico responsável o Relatório de monitoramento e 
avaliação; XIII - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; XIV - manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XV - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; XVI - executar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
e let rônicos defe i tuosos,  estopas,  lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
dentre outros), a quantidade, a classe, 

 Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XXI - implantar e executar o 
Programa de Educação Ambiental - PEA, para os 
funcionários da empresa, contemplando: a) regras 
básicas de segurança, a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos, priorizando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência; 
XXII - executar e manter atualizado o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, buscando 
sempre a redução do grau de riscos; XXIII - apresentar 
semestralmente à CLA/SEDUR, relatório das atividades 
do PEA e do PPRA; XXIV - cumprir as Normas 
Regulamentadoras do Ministério de Trabalho e Emprego: 
a) NR 11 - transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais); b) NR6 - equipamentos de 
proteção individual; c) NR 9 - riscos ambientais; d) NR 15 - 
operações insalubres; 

o local de geração, 
o acondicionamento/armazenamento e a destinação 
final; XVII - acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória, isentos de óleo ou produtos 
químicos, em recipientes fechados, em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado,  
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
Normas Técnicas da ABNT n°11.174/1990 e ABNT 
n°12.235/1992, destinando os resíduos Classe I para 
tratamento e disposição final em empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA, a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); XVIII - manter a área do 
empreendimento limpa, descartando os resíduos sólidos 
e orgânicos em locais adequados; XIX - os recipientes 
vazios e/ou danificados das tintas utilizadas deverão ter 
destinação final para os fabricantes, visando a 
rec ic lagem desse mater ia l ;  XX -  fo rnecer  
obrigatoriamente aos funcionários Equipamentos de 
Proteção

XXV - mantê-los atualizados com 
os respectivos resultados obtidos e apresentá-los à 
SEDUR quando da renovação desta licença: a) o Plano 
de Emergência Ambiental (PEA); b) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 
Lei Estadual n°10431/2006 aprovada pelo Decreto n° 
14024/2012, com o objetivo de fornecer informações 
sobre os procedimentos para a redução da geração de 
resíduos sólidos visando à minimização e o controle da 
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geração na fonte; c) Programa de Prevenção de Risco 
(PPRA), conforme a Norma nº 09, Norma nº 15 e outas, 
visando à preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho; XXVI – 
apresentar no prazo de 120 dias o Contrato de Prestação 
de Serviço de Recepção, Tratamento e Destinação Final 
de Resíduos Sólidos da LIMPEC; XXVII – apresentar à 
CLA/SEDUR no prazo de 90 dias o Cadastro Estadual 
de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de recursos Naturais – CEAPD, conforme 

a Lei No 10.165, de 27 de Dezembro de 2000, Anexo 
VIII;  XXVIII - entrar em contato com a CPA/SEDUR no 
máximo 30  (trinta) dias: a) para confecção do TAC por 
operar com a licença vencida; b) apresentar a CLA/sedur, 
TAC assinado com a CPA em no máximo 60 dias; XXIX -  
não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos 
hídricos, conforme estabelece a legislação ambiental 
vigente; XXX - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidas nesta Portaria, e encaminhá-los, 
obedecendo aos prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XXXI - em caso de impacto negativo ao 
meio ambiente decorrente da implantação e/ou operação 
da atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; XXXII - comunicar, de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XXXIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 027/ 2021
18 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01163.22.09.830.2020, de 09 de 
setembro de 2020, 

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, válida 
pelo prazo de 01(um) ano, PARA REMOÇÃO DE 
VEGETAÇÃO HIDRÓFILA,  ao  CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
ITACIMIRIM E BARRA DO POJUCA, inscrita na CNPJ 
sob n° 27.730.663/0001-18, para promover a retirada de 
até 75% da vegetação hidrófila (junco) existente no corpo 
hídrico denominado Lagoas das Virgens, localizado 
entre a Avenida principal de Itacimirim e a Ilha do meio, 
concentrando as atividades na poligonal delimitada pelas 
coordenadas UTM (SIRGAS2000) de referência 602.952 
E e 8.603.194 S e 604.197 E e 8.606.221 S, na Zona B do 
Zoneamento previsto na Resolução CEPRAM nº 387, de 
27 de Fevereiro de 1991, e Resolução CEPRAM Nº 388, 
de 12 de Março de 1991, (Área de Proteção Ambiental - 
APA Lagoas de Guarajuba), mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
realizar a remoção da vegetação hidrófila do gênero 
Eleocharis, conhecida vulgarmente por Junco,  com 
equipe técnica capacitada, portando cópia desta 
Portaria; II. somente poderá ser feita a retirada da 
vegetação hidrófila, na área indicada nas coordenadas 
acima, de forma manual, conduzindo o manejo de tal 
forma a evitar a retirada de sedimentos da margem ou do 
leito da lagoa, bem como evitar a retirar ou derivar água 
da lagoa; III. obeceder as orientações estabelecidas no 
Termo de Referência para Manejo das Lagoas da Zona 
Costeira do Município de Camaçari, elaborado pelos 
membros gestores da APA Lagoas de Guarajuba, APA do 
Rio Capivara, APA Joanes-Ipitanga e 5ª Promotoria de 
Justiça e Meio ambiente de Camaçari, do Ministério 
Público Estadual da Bahia; IV. cumprir o Plano de Manejo 
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de Macrófitas Aquáticas da Lagoa de Guarajuba 
apresentado no processo supracitado; V. é vedado o 
serviço de terraplanagem, dragagem e escavação do 
sedimento do fundo em qualquer parte da Lagoa e nas 
Áreas Legalmente protegidas, como APP, RL e Áreas de 
Recomposição Florestal; VI. não dispor o material 
vegetal sobre qualquer vegetação nativa; VII. obter 
anuência, para recebimento e tratamento do material 
vegetal removido, de empresa de limpeza urbana e/ou 
tratamento de resíduos credenciada no município, 
apresentando, com antecedência mínima de 10 dias do 
início das atividades, contrato de recebimento e 
tratamento do material com a empresa; VIII. dar ciência à 
CLA/SEDUR, com antecedência mínima de 10 dias, da 
data de início dos trabalhos de supressão de vegetação; 
IX. executar e comprovar o cumprimento das medidas de 
controle ambiental previstas no Plano apresentado; X. 
solicitar, antes do início das atividades, a declaração de 
inexigibilidade de outorga, ao INEMA; XI. manter equipe 
técnica capacitada em afugentamento e resgate de fauna 
durante as atividades de remoção da vegetação hidrófila 
e demais documentos para esse fim; XII. não poderá ser 
retirada a vegetação no período chuvoso, visto que 
algumas espécies da fauna estão em período 
reprodutivo; XIII. utilizar equipamentos de proteção 
individual (EPI) de acordo com a norma de segurança NR 
17, de 08/06/1978;; IVX. os parâmetros de limites 
exigidos pela Prefeitura Municipal de Camaçari e SPU 
deverão ser atendidos e respeitados; XV. após o término 
das atividades de remoção da vegetação hidrófila deverá 
ser encaminhado a SEDUR/CLA, no prazo de 30 (trinta) 
dias, relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registro fotográficos, e PRAD para as áreas 
afetadas; XVI. Comunicar qualquer eventualidade 
relativa às obras e ao bota fora aos seguintes órgãos: 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Defesa 
Civil Municipal / SESP, Coordenadoria de Licenciamento 
Ambiental / SEDUR; Promotoria de Meio Ambiente de 
Camaçari – MPE/BA e outros órgãos pertinentes.

Art. 2.º - O rendimento de material vegetal foi estimado 
em 4.000 .

Art. 3.º - Esta Autorização refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito federal, 
estadual ou municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 4.º - Estabelecer que esta Autorização, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

 m³

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

                    JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

 PORTARIA Nº 
18 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01618.22.09.461.2020, de 05 de 
novembro de 2020, 

RESOLVE

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  B E N T E L E R  C O M P O N E N T E S  
AUTOMOTIVOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
00.853.157/0004-02, com sede na Avenida Henry Ford, 
n° 2000, Prédio Benteler, Polo Industrial de Camaçari 
(PIC), Camaçari/BA, coordenadas UTM 577.891 E / 
8.598.316 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
da Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal n° 866, 
de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 5.381, de 24 

 de abril de 2013, para o funcionamento da atividade de
montagem de suspensão traseira e dianteira de 
veículos automotivos com produção de 300.000 
conjuntos anualmente, para utilização na linha de 
montagem de veículos automotores do Complexo 

 Industrial Ford Nordeste (CIFN), numa área total de 
13.890,00 m² e área construída de 11.390,00 m². Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade de acordo com o 
exigido nas normas legais, devendo a empresa atuar 
sempre de forma a minimizar os impactos e visando: a) 
evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; 

028/2021 
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b) priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos;  II - atender aos condicionantes 
da Portaria INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que 
dispõe sobre a Renovação da Licença de Operação do 
Polo Industrial de Camaçari, e a Portaria INEMA n° 
17.147 de 24 de outubro de 2018 referente a Renovação 
da Licença de Operação da CIFN, no que for pertinente; 
III – manter atualizados e apresentar à SEDUR quando 
da renovação desta licença: a) Programa de Educação 
Ambiental, com cronograma de execução, destinado aos 
funcionários, elaborado conforme os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual n° 12.056 de 2011, da 
Política Estadual de Educação Ambiental, que 
fundamentou a implementação do Programa 
Estadual Educação Ambiental; b) relatório de 
execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), acompanhado dos documentos 
comprobatórios de destinação final dos resíduos em 
empresas licenciadas e elaborado conforme os 
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 12.932 de 
2014, da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que 
dispõe sobre seus princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos, e estabelece normas relativas à gestão e 
ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos; c)  
Plano de Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 
identificação de cenários emergenciais (situação crítica, 
acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; d) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), conforme Resolução CEPRAM n° 4578/2017, 
que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os 
riscos; IV – atualizar o  Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental (RTGA), objetivando apresentar: a) resumo 
das principais ações da CTGA no ano anterior; b) 
resultados obtidos na área ambiental, de saúde 
ocupacional, de higiene e de segurança; c) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; d) situação dos 
condicionantes das Licenças Ambientais; e) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; f) política ambiental, caso tenha havido 
a lguma a l teração daquela apresentada na 
implementação da CTGA; V –  realizar revisões 
periódicas dos programas: a) Programas de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), conforme os requisitos da 
NR 9, com o objetivo de estabelecer medidas que visem a 
eliminação, redução ou controle de riscos em prol da 
preservação da integridade física e mental do 
trabalhador; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; VI – apresentar, quando da renovação desta 
licença, comprovantes de regularidade perante o 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro Técnico Federal 
(CTF) do IBAMA; VII - manter em perfeito estado de 
conservação os dispositivos de sinalização horizontal e 
vertical das vias internas da empresa, áreas de 
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos de 

sinalização em perfeito estado de conservação; VIII - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR 
quando do requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  IX - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR – 23, e manter 
atualizado; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; 
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos, 
da NR – 11; d) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15; X - anexar nos materiais e 
substâncias empregados, manipulados ou transportados 
no local de trabalho, quando perigosos ou nocivos à 
saúde, rótulos com sua composição, recomendações de 
socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários; XI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, dotada de cobertura 
e piso impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os critérios 
de armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, destinando os 
resíduos Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte 
de Resíduos Perigosos (DTRP); XII - manter, no local do 
empreendimento, cópia das autorizações para realizar a 
supressão de vegetação nativa ou outorga de direitos 
dos recursos hídricos ou declaração de dispensa, 
quando couber, assim como cópia desta autorização, à 
disposição da fiscalização dos órgãos dos ambientais; 
XIII -  garantir a estanqueidade do sistema de 
esgotamento sanitário e realizar limpezas periódicas do 
sistema de captação de águas pluviais, encaminhando 
os efluentes sanitários para a rede geral do Complexo 
Industrial Ford Nordeste, dando a disposição final 
ambientalmente adequada; XIV - é vedado quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de esgotamento de águas pluviais, a instalação predial 
de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; XV - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação específica, 
mantendo as distâncias mínimas legais em relação a 
qualquer ocupação nestas áreas; XVII - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVIII - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
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empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XIX - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XX - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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AVISO DE ABERTURA
 

PREGÃO N.º 0046/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 22/03/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 23/03/2021, às 08h30min; Disputa: 
23/03/2021, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO 0001/2021

O  do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o Chamamento Público 
nº 0001/2021, cujo objeto é contratação de pessoa 
jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos para 
prestação de serviço através da oferta de leitos de 
internamento para tratamento de infecção pelo 
Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a 
implantação dos leitos de internamento, bem como 
atendimento de emergência 24 horas para pacientes 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, com toda a 
estrutura física necessária e sua operacionalização, 
através da disponibilização de recursos materiais, 
humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os 
dias da semana, 24 horas por dia IBDS – INSTITUTO 
BAIANO PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE, com 
valor global de R$ 3.496.500,00 (três milhões, 
quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos 
reais). Data da Homologação: 09 de março de 2021 – 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

.

EXTRATO DO CONTRATO 0029/2021

CONTRATO N.º 0029/2021. CONTRATADA IBDS – 
INSTITUTO BAIANO PARA DESENVOLVIMENTO DA 
SAÚDE  Chamamento Público nº 0001/2021, 
COMPEL, OBJETO: prestação de serviço através da 
oferta de leitos de internamento para tratamento de 
infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do 
serviço inclui a implantação dos leitos de internamento, 
bem como atendimento de emergência 24 horas para 
pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, com 
toda a  es t ru tu ra  f í s ica  necessár ia  e  sua  
operacionalização, através da disponibilização de 
recursos materiais, humanos e tecnológicos, com 
funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por 
dia, com valor global de R$ 3.496.500,00 (três milhões, 
quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
0431; Elemento de Despesa: 33903900; Fonte: 
6102000. DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2021 
– ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

.

www.licitacoes-e.com.br

Secretario de Saúde

, à 

SECRETARIO DE 
SAÚDE

 

.

SECRETARIO DE 
SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 133/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de saco de lixo doméstico e 
infectante atender as Unidades da Secretaria de Saúde 
do município de Camaçari-BA. LOTE 01: PROMINENTE 
FORNECEDOR: ATLANTICO SUL COMERCIO E 
INDÚSTRIA LTDA ME; VALOR GLOBAL: R$ 47.000,00 
(quarenta e sete mil reais); LOTE 02: PROMINENTE 
FORNECEDOR: ATLANTICO SUL COMERCIO E 
INDÚSTRIA LTDA ME; VALOR GLOBAL: R$ 64.860,00 
(sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais); 
LOTE 03: PROMINENTE FORNECEDOR: ATLANTICO 
SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA ME; VALOR 
GLOBAL: R$ 81.775,00 (oitenta e um mil setecentos e 
setenta e cinco reais); LOTE 04: PROMINENTE 
FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 56.500,00 
(cinquenta e seis mil e quinhentos reais); LOTE 05: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ELLO ATACADAO DE 
PRODUTOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 98.880,00 
(noventa e oito mil oitocentos e oitenta reais); LOTE 
06: PROMINENTE FORNECEDOR: ELLO ATACADAO 
DE PRODUTOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 198.000,00 
(cento e noventa e oito mil reais) e LOTE 07: 
FRACASSADO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
01/03/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0071/2021 – 
PREGÃO Nº 133/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de saco de 
lixo doméstico e infectante atender as Unidades da 
Secretaria de Saúde do município de Camaçari-BA. 
LOTE 01 (SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO, 
CLASSE I, CAPACIDADE PARA 50L/10KG, COR 
PRETA) VALOR UNITÁRIO: R$ 18,80 (dezoito reais e 
oitenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 47.000,00 
(quarenta e sete mil reais); LOTE 02 (SACO PLÁSTICO 
PARA LIXO DOMÉSTICO, CLASSE I, CAPACIDADE 
PARA 100L/20KG, COR PRETA) VALOR UNITÁRIO: R$ 
21,62 (vinte e um reais e sessenta e dois centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 64.860,00 (sessenta e quatro mil 
oitocentos e sessenta reais) e LOTE 03 (SACO, 
PLASTICO PARA LIXO, DOMESTICO CLASSE I, 
CAPACIDADE PARA 200L/40KG, COR PRETA) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 32,71 (trinta e dois reais e setenta e um 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 81.775,00 (oitenta e 
u m  m i l  s e t e c e n t o s  e  s e t e n t a  e  c i n c o  
reais).PROMITENTE FORNECEDOR: ATLANTICO 
SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA ME. DATA DA 
ASSINATURA: 01/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0072/2021 – 
PREGÃO Nº 133/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de saco de 
lixo doméstico e infectante atender as Unidades da 
Secretaria de Saúde do município de Camaçari-BA. 
L O T E  0 4  ( S A C O  P L Á S T I C O  P A R A  
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES 
HOSPITALARES. SACO RESISTENTE, NA COR 

BRANCO LEITOSO, CLASSE II, CAPACIDADE PARA 
30 LITROS / 9KG) VALOR UNITÁRIO: R$ 22,60 (vinte e 
dois reais e sessenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 01/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0073/2021 – 
PREGÃO Nº 133/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de saco de 
lixo doméstico e infectante atender as Unidades da 
Secretaria de Saúde do município de Camaçari-BA. 
L O T E  0 5  ( S A C O  P L Á S T I C O  P A R A  
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES 
HOSPITALARES. SACO RESISTENTE, NA COR 
BRANCO LEITOSO, CLASSE II, CAPACIDADE PARA 
50 LITROS / 15 KG) VALOR UNITÁRIO: R$ 32,96 (trinta 
e dois reais e noventa e seis centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 98.880,00 (noventa e oito mil oitocentos 
e oitenta reais) e LOTE 06 (SACO PLÁSTICO PARA 
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES 
HOSPITALARES. SACO RESISTENTE, NA COR 
BRANCO LEITOSO, CLASSE II, CAPACIDADE PARA 
100 LITROS / 30 KG) VALOR UNITÁRIO: R$ 49,50 
(quarenta e nove reais e cinquenta centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil 
reais) .  PROMITENTE FORNECEDOR: ELLO 
ATACADAO DE PRODUTOS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 01/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

.

TERMO DE REVOGAÇÃO
 

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR os LOTES (01, 02, 03 e 08) 

odo PREGÃO N  0159/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. 05/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – Secretário da Saúde.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0159/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0097/2021 – 
PREGÃO Nº 0159/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
08/03/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0098/2021 – 
PREGÃO Nº 0159/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
08/03/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0099/2021 – 
PREGÃO Nº 0159/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
08/03/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0197/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de detergente enzimático, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/03/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0100/2021 – 
PREGÃO Nº 0197/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
detergente enzimático, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 08/03/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE N.º 002/2021: 
PERMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, PERMISSIONÁRIA: 
TRANSPOLO- COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS E MOTO EXPRESSO, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 
03.623.558/0001-11; OBJETO E FINALIDADE: 
exploração do serviço de transporte especial, 
autorizando o  número  de 45 (quarenta e cinco) vagas, 
na categoria “TÁXI ESPECIAL”, nos termos dos artigos 
81 a 86 do Decreto Municipal nº 3.142/99 com as 
alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 
4.860/2010, assim considerando o serviço de transporte 
de passageiros comuns, realizados nos pontos fixados 
pela PERMITENTE para esta finalidade, bem como, o 
transporte de funcionário, passageiro, e/ou autorizados 
pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado com a qual a 
PERMISSIONÁRIA venha a firmar contrato de prestação 
de serviço de transporte conforme especificação das 
pessoas e dos trajetos no instrumento respectivo e, 
desde que está última caracterize-se por atividade 
esporádica e secundária; DOS VEICULOS E SUAS 
CARACTERISTICAS: Só será admitido o ingresso no 
serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL”, 
frota composta por veículos, nos termos do artigo 82 do 
Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 1999, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº. 
4.860, de 06 de abril de 2010 e desde que em excelente 
estado de conservação, sem prejuízo da padronização 
na  co r  p ra ta  e  com logo t i po  p róp r i o  de  
PERMISSIONÁRIA, conforme modelo previamente 
aprovado. A operação do sistema de exploração do 
serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL” é 
permitida aos veículos integrantes da frota da 
PERMISSIONÁRIA, com no máximo dois anos de 
fabricação, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; 
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA; O presente termo é 
outorgado em caráter precário, pelo período de 05(cinco) 
anos, contados a partir da sua assinatura. Esta 
permissão poderá ser modificada ou revogada 
unilateralmente pelo PEMITENTE, a qualquer tempo, 
não gerando direito indenizatório de qualquer natureza; 
D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S ;  A s  
PERMISSIONÁRIA terão o prazo de 90 (Noventa) dias 
para apresentação de todos os documentos exigidos nos 
termos do Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 
1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Municipal nº 4.860, de 06 de abril de 2010 e demais 
legislações aplicáveis, conforme carti lha do 
permissionário, fornecido neste ato, parte integrante do 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE TÁXI 
ESPECIAL, sob pena de cassação da permissão; 
Assinatura 17/02/2021,  ALFREDO BRAGA DE ASTRO, 
Diretor Superintendente da STT. 

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

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE N.º 003/2021: 

PERMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, PERMISSIONÁRIA: 

FONE TÁXI – COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXI DOS 

MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE CAMAÇARI LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita regularmente 

no CNPJ sob o nº 16.054.868/0001-04; OBJETO E 

FINALIDADE: exploração do serviço de transporte 

especial, autorizando o  número  de 45 (quarenta e cinco) 

vagas, na categoria “TÁXI ESPECIAL”, nos termos dos 

artigos 81 a 86 do Decreto Municipal nº 3.142/99 com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 

4.860/2010, assim considerando o serviço de transporte 

de passageiros comuns, realizados nos pontos fixados 

pela PERMITENTE para esta finalidade, bem como, o 

transporte de funcionário, passageiro, e/ou autorizados 

pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado com a qual a 

PERMISSIONÁRIA venha a firmar contrato de prestação 

de serviço de transporte conforme especificação das 

pessoas e dos trajetos no instrumento respectivo e, 

desde que está última caracterize-se por atividade 

esporádica e secundária; DOS VEICULOS E SUAS 

CARACTERISTICAS: Só será admitido o ingresso no 

serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL”, 

frota composta por veículos, nos termos do artigo 82 do 

Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 1999, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº. 

4.860, de 06 de abril de 2010 e desde que em excelente 

estado de conservação, sem prejuízo da padronização 

na  co r  p ra ta  e  com logo t i po  p róp r i o  de  

PERMISSIONÁRIA, conforme modelo previamente 

aprovado. A operação do sistema de exploração do 
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serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL” é 

permitida aos veículos integrantes da frota da 

PERMISSIONÁRIA, com no máximo dois anos de 

fabricação, podendo permanecer no sistema após a 

liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA; O presente termo é 

outorgado em caráter precário, pelo período de 05(cinco) 

anos, contados a partir da sua assinatura. Esta 

permissão poderá ser modificada ou revogada 

unilateralmente pelo PEMITENTE, a qualquer tempo, 

não gerando direito indenizatório de qualquer natureza; 

D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S ;  A s  

PERMISSIONÁRIA terão o prazo de 90 (Noventa) dias 

para apresentação de todos os documentos exigidos nos 

termos do Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 

1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

Municipal nº 4.860, de 06 de abril de 2010 e demais 

legislações aplicáveis, conforme carti lha do 

permissionário, fornecido neste ato, parte integrante do 

presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE TÁXI 

ESPECIAL, sob pena de cassação da permissão; 

Assinatura 17/02/2021,  ALFREDO BRAGA DE 

CASTRO, Diretor Superintendente da STT. 

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.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE N.º 001/2021: 

PERMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, PERMISSIONÁRIA: 

COOMTEC – COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE 

TÁXI ESPECIAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 

22.956.435/0001-47; OBJETO E FINALIDADE: 

exploração do serviço de transporte especial, 

autorizando o  número  de 30 (trinta) vagas, na categoria 

“TÁXI ESPECIAL”, nos termos dos artigos 81 a 86 do 

Decreto Municipal nº 3.142/99 com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Municipal nº 4.860/2010, 

assim considerando o serviço de transporte de 

passageiros comuns, realizados nos pontos fixados pela 

PERMITENTE para esta finalidade, bem como, o 

transporte de funcionário, passageiro, e/ou autorizados 

pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado com a qual a 

PERMISSIONÁRIA venha a firmar contrato de prestação 

de serviço de transporte conforme especificação das 

pessoas e dos trajetos no instrumento respectivo e, 

desde que está última caracterize-se por atividade 

esporádica e secundária; DOS VEICULOS E SUAS 

CARACTERISTICAS: Só será admitido o ingresso no 

serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL”, 

frota composta por veículos, nos termos do artigo 82 do 

Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 1999, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº. 

4.860, de 06 de abril de 2010 e desde que em excelente 

estado de conservação, sem prejuízo da padronização 

na  co r  p ra ta  e  com logo t i po  p róp r i o  de  

PERMISSIONÁRIA, conforme modelo previamente 

aprovado. A operação do sistema de exploração do 

serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL” é 

permitida aos veículos integrantes da frota da 

PERMISSIONÁRIA, com no máximo dois anos de 

fabricação, podendo permanecer no sistema após a 

liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA; O presente termo é 

outorgado em caráter precário, pelo período de 05(cinco) 

anos, contados a partir da sua assinatura. Esta 

permissão poderá ser modificada ou revogada 

unilateralmente pelo PEMITENTE, a qualquer tempo, 

não gerando direito indenizatório de qualquer natureza; 

D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S ;  A s  

PERMISSIONÁRIA terão o prazo de 90 (Noventa) dias 

para apresentação de todos os documentos exigidos nos 

termos do Decreto Municipal nº 3.142, de 20 de abril de 

1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
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Municipal nº 4.860, de 06 de abril de 2010 e demais 

legislações aplicáveis, conforme carti lha do 

permissionário, fornecido neste ato, parte integrante do 

presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE TÁXI 

ESPECIAL, sob pena de cassação da permissão; 

Assinatura 17/02/2021,  ALFREDO BRAGA DE 

CASTRO, Diretor Superintendente da STT.

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

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Processo Administrativo nº 001/2021. 
Dispensa de Licitação n° 001/2021. Objeto: locação 
de software de sistema de gestão web para atender 
as necessidades da STT. Valor global: R$ 34.800,00 
(Trinta e quatro mil e oitocentos reais); Fundamento 

oLegal: Art. 24, § 1  da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
Contratado: GPI Sistemas Ltda. 
CNPJ: 23.221.699/0001-15.
Camaçari, 24 de Fevereiro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 001/2021. Dispensa de 
Licitação n° 001/2021. Contrato n° 001/2021. Objeto: 
locação de software de sistemas de gestão web para 
atender as necessidades da STT
Contratado: GPI Sistemas Ltda - ME. Valor global: R$ 
34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). 
Período de vigência: 12 (doze) meses, com início na 
data da assinatura em 24 de Fevereiro de 2021; 
Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari, 24 de Fevereiro de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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