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DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.01283/2017. 

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) AMILTON DE JESUS DIAS, cadastro: 3591, 
na função de Auxiliar Técnico, da Estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, de 30 para 40 horas semanais, a 
partir da data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO    

REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
 SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.01274/2017.

RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) MARINA LUNA PAMPONET, cadastro: 
62984, na função de Sanitarista, da Estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE AGOSTO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

    
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.01862/2017.

 
RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) HILDEGARTH DANTAS VON CZEKUS, 
cadastro: 62239, na função de Assistente Administrativo, 
da Estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, de 
30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE AGOSTO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 

DECRETO



informações constantes no processo administrativo nº. 
2590/2017.

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS, 
cadastro: 60270, na função de ASSISTENTE ADM, da 
Estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                        
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

ELIAS NATAN MORAES DIAS
  SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 2903/2016.

R E S O L V E

Conceder a servidora NUBIA LAFAETE RAMOS DE 
SOUZA, cadastro n.°  60520, ocupante do cargo de 
Professor II 20H, lotada na Secretaria de Educação-
SEDUC, Licença sem Vencimentos pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 01 de novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 2017
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal                                                       

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 2581/2017.

R E S O L V E

Conceder a servidora PATRICIA PIEDADE DE 
OLIVEIRA FERREIRA, cadastro n.°  8748, ocupante do 
cargo de Professor II 20H, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, Licença sem Vencimentos pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de 
novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE OUTUBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE RESULTADO DO RECURSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº001/2017

ERRATA

A P R E S I D E N T E  D A C O M I S S Ã O  D E  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso
das suas atribuições legais em consonância com 
a Comissão de Processo Seletivo Simplificado - 
CPSS, autorizada através do Decreto nº 
6780/2017, que exerce suas atividades em estrita 
observância do quanto estabelecido na Lei 
Municipal nº 683/2005 e alterações posteriores. E 
faz cumprir todas as regras estabelecidas no 
Edital nº 001 de 28 de Agosto de 2017, TORNA 
PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO “ANEXO ÚNICO 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

- EDITAL DE RESULTADO DE RECURSO DO 
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
001/2017, nos seguintes termos:

ANEXO ÚNICO - RESULTADO DOS 
RECURSOS

Vigilante

Camaçari, 14 de Novembro de 2017.

Helena Maria Paixão Costa
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE CONDOMINIO URBANÍSTICO 
DENOMINADO CONDOMINIO BALEIA 

JUBARTE, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à 
aprovação do Condômino BALEIA JUBARTE, 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, JULIANA FRANCA PAES , doravante 
denominado MUNICÍPIO e, do outro lado, CELIBA 
CONSULTORIA LTDA. Com sede na Avenida 
Engenheiro  Raymundo Carlos Nery, 10, 1º Andar 
Cajazeiras, Salvador, Ba, CEP: 41.340.280, registrada 
na junta comercial do Estado da Bahia, em 20 de 
novembro de 1997, sob o NIRE 29201908748 e inscrita 
no CNPJ sob nº 0244.617/0001.89, neste ato 
representada pela suas sócias administradoras, 
BARBARA FARAILDES LOURENÇA MANGUEIRA 
ALCANTARA DOS SANTOS, brasileira casada em 
regime de comunhão de bens total, nascida em 

03.06.1979, em Salvador-Ba, comerciante, inscrita no 
CPF/MF nº 786.749.215.15, cédula de identidade nº 
08402633 25 SSP/Ba, e JULIO CESAR ALCANTARA 
DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de 
comunhão de bens total, nascido em 14.03.1973, em 
Salvador-Ba, comerciante, inscrito no CPF/MF nº 
702.398.005-91, cédula de identidade nº 03216436 07 
SSP/Ba doravante denominadas PROPRIETÁRIOS, 
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 Condomínio Urbanístico 
doravante denominado, CONDOMINIO BALEIA 
JUBARTE, tendo em vista o constante processo 
administrativo nº. 02914.22.09.324.2016 de 
13.10.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 40.400,00 m² (quarenta mil 
quatrocentos metros quadrados) destinada ao 
empreendimento denominado CONDOMINIO BALEIA 
JUBARTE, situado no  Condômino Busca Vida, Via 
Baleia Azul, Glebas 10 e 11 Camaçari.BA

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio, corresponde 
a uma poligonal de 40.400,00 m² (quarenta mil 
quatrocentos metros quadrados) formada pela junção 
de duas áreas sendo a primeira com área de 
20.000,00m² e a segunda com área de 20.400,00m² 
descritas respectivamente abaixo: IMÓVEL : Área de 
terras próprias, com 02 (dois) hectares, ou seja 
20.000,00 desmembrada da maior porção, que se 
constituía do lote nº 10 (dez) do LOTEAMENTO 
denominado ''CONDOMINIO BUSCA VIDA'' , NO 
DISITRITO DE ABRANTES, Município de Camaçari, 
deste Estado, Limitando-se de frente com a estrada 
(VIA BALEIA AZUL) e medindo 86,60m de frente; 
89,20m de fundo, com o lote 11; de um lado, 229,50m 
limitando-se com a área de Eduardo Mendes, e do outro 
lado, com a área de Francisca de Tal, 225,40m, a 
segunda uma área de terras, próprias com 02 hectares 
e 04 ares, ou seja 20.400,00m², desmembrada da 
maior porção que se constituía do lote nº 11 (onze) do 
LOTEAMENTO denominado ''CONDOMINIO BUSCA 
VIDA'' , NO DISITRITO DE ABRANTES, Município de 
Camaçari, deste Estado, Limitando-se de frente com o 
remanescente do lote 11, com 138,50m, de fundo 
157,00m limitando-se com terrenos de Silvio Franco, 
110,30m; e de outro lado, 261,30m, limitando-se com 
terras de Francisca de Tal, Eduardo Mendes e o 
comprador.

III – Documentação: o imóvel no qual o Condomínio 
será implantado e formado por duas áreas contiguas; a 
primeira com 20.000,00m², imóvel com matricula nº 
8988 de 02.12.88, Devidamente Registrada no Cartório 
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Mata de São 
João, deste estado, no protocolo L-E, n 20131, fls. 368, 
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livro 3-M fls. 293, em 20.01.1973,  foi adquirido pelas 
PROPRIETÁRIAS de Maria Eugenia Niccoli Fonseca. 
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda 
lavrada no Cartório de Notas do Tabelionato do 10° 
Ofício da Comarca de Salvador, Bahia, pela Tabeliã Bel 
Rosemary Carvalho Muniz, à folha 132, do livro 0509, n. 
de ordem 055013, em 06 de setembro de 2013.
A segunda área com 20.400,00m² imóvel com matricula 
nº 9054 de 29.12.88 Devidamente Registrada no 
Cartório de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Mata 
de São João, deste estado, no livro 78, em 11.09.1985, 
devidamente registrada no cartório de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari no protocolo nº 
7.756, e matricula 5660, em 24.11.1985. foi adquirido 
pelas PROPRIETÁRIAS de Maria Olivia Fonseca 
Nunes . Conforme Escritura Pública de Compra e 
Venda lavrada no Cartório de Notas do Tabelionato do 
10° Ofício da Comarca de Salvador, Bahia, pela Tabeliã 
Bel Rosemary Carvalho Muniz, à folha 130, do livro 
0509, n. de ordem 055012, em 06 de setembro de 2013.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
condomínio para uso Habitacional, 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, com 20 (Vinte) lotes destinados ao uso  
habitacional, distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 40.400,00 m² (quarenta mil 
quatrocentos metros quadrados)) assim distribuída:

a) Área comercializável de cunho habitacional, com 
20.435,49m² (vinte mil quatrocentos e trinta e cinco 
metros e quarenta e nove decímetros quadrados), 
equivalentes à 50,58% (cinquenta vírgula cinquenta e 
oito por cento) da área total do empreendimento 
distribuída em 20 (vinte) Frações ideais, conforme 
relação a seguir:

b) Área de Preservação permanente com 2.004,40m² 
(dois mil e quatro metros e quarenta decímetros 
quadrados) equivalentes a 4,95% (quatro virgula noventa 
e cinco por cento) da área total do empreendimento. 

c) Área reservada para implantação do clube com 
2.587,50m² (Dois mil quinhentos e oitenta e sete metros e 
cinquenta decímetros quadrados) equivalentes à 6,40% 
(seis vírgula quarenta por cento) da área total do 
empreendimento.

d) Áreas verde de uso comum com 11.508,65m² (onze mil 
quinhentos e oito metros e sessenta e cinco decímetros 
quadrados) equivalente a 30,00% (trinta por cento) da 
área liquida do empreendimento. 

e) Área de sistema viário, compreendendo as vias 
internas e passeios com 3.863,93 m² (três mil oitocentos 
e sessenta e três metros e noventa e três decímetros 
quadrados) equivalentes à 9,55% (nove vírgula 
cinquenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento; 

CLÁUSULA TERCEIRA – SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado exclusivamente 
pelas Proprietárias, na qualidade de loteadora, conforme 
projeto aprovado e possui os seguintes parâmetros 
básicos: pistas com largura mínima de 7,00m (sete 
metros), passeio de 2,50m (dois metros e cinquenta ) 
sendo 1,50m de pavimento e 1,00m de grama, nos dois 
lados da rua e meios-fios. Todo o sistema será provido de 
sinalizações horizontal e vertical, conforme projeto 
aprovado.

Todas as obras previstas neste instrumento estão 
condicionadas à aprovação definitiva do loteamento e 
seu registro no competente Cartório de Registro de 
Imóveis.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação vigente, para 
os usos indicados.
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CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas 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, em 
qualquer lote;
b.  Construção nas áreas de recuos laterais e de 
fundo;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades cuja via de acesso aos lotes, possua 
infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelas PROPRIETÁRIAS, com 
pavimentação de bloquet de concreto ou paralelepípedo, 
disposto sobre base de arenoso compactada;

II – Passeios: os passeios serão executados pelas 
PROPRIETÁRIAS, conforme projeto aprovado pela 
prefeitura, com observância à execução de rampas para 
acessibilidade de PDC, conforme NBR 9050/2004;

III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelas PROPRIETÁRIAS, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será realizado pelas 
PROPRIETÁRIAS e contará com rede de distribuição 
interna ao loteamento.  O projeto será elaborado de 
acordo com normas e diretrizes técnicas da EMBASA.

V – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno 
de esgotamento sanitário do loteamento será executado 
pelas PROPRIETÁRIAS, composto de Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE e será interligado à rede da 
EMBASA ou lançado em curso d'água, conforme projeto 
específ ico, devidamente aprovado por essa 
concessionária e pelo órgão ambiental competente;

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelas 
PROPRIETÁRIAS, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR.

VII - Paisagismo: As áreas verdes e taludes do 
loteamento serão plantadas com grama natural, 
conforme projeto paisagístico apresentado e aprovado 
na SEDUR. Serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, na proporção mínima de 

201 (uma) árvore para cada 100,00m  do total das áreas 

verdes, conforme projeto paisagístico específico, 
aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas serão 
toleradas, apenas quando adaptadas ao ecossistema 
local. Os taludes serão revestidos com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequada ao tipo 
de solo, ventilação e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 meses, 
prorrogável por mais 01 (um) ano, a contar da 
expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o 
fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – As PROPRIETÁRIAS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas a 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) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d) Responsabilizar-se pela construção de depósitos de 
l i xo  d ispos tos  in te rnamente ,  ao  longo do  
empreendimento, com o devido acesso para o veículo 
coletor responsável pelo recolhimento do lixo, de acordo 
com a viabilidade da empresa responsável pela limpeza 
urbana municipal;
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades.

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) Liberar as unidades caucionadas, assim que 
cumprida, comprovadamente, as disposições deste 
instrumento, se for o caso;
d) 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 através da Associação de 
Adquirentes de Lotes às suas expensas exclusivas, 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;
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c) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente; 

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS
Como garantia à plena execução das obras de infra-
estrutura do empreendimento, ficam caucionados ao 
Município a área de 6.155,46m², correspondendo 06 
(seis) lotes, equivalendo a 30,00% da quantidade de 
lotes, conforme descrito a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO

As PROPRIETÁRIAS obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data 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 e dos lotes 
caucionados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará as 
PROPRIETÁRIAS, 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, 12 de setembro de 2017

________________________________
JULIANA FRANCA PAES

MUNICIPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
262/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D O :  C A M P B E L  
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. DA 
ALTERAÇÃO DA METAFÍSICA: Alterar e acrescentar 
itens do contrato nº. 262/2016, que implicará o acréscimo 
do valor de R$ 1.507.475,33 (um milhão, quinhentos e 
sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e 
três centavos) e no aumento percentual de 4,30% (quatro 
inteiros e trinta centésimos por cento), alterando-se a 
planilha orçamentária integrante do referido contrato, 
passando a prevalecer as informações constantes da 
planilha anexa que passa a fazer parte do pacto em 
questão; DO PREÇO: Fica também alterada a cláusula 
terceira do contrato descrito, de modo que o valor global 
do contrato que era na ordem de R$ 35.037.923,30 (trinta 
e cinco milhões, trinta e sete mil, novecentos e vinte e três 
reais e trinta centavos), passará a ser na ordem de 
36.545.398,63 (trinta e seis milhões, quinhentos e 
quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e 
sessenta e três centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original; As 
despesas decorrentes deste termo aditivo correrão por 
con ta  da  segu in te  do tação  o rçamen tá r ia :  
Projeto/Atividade: 3046; Elemento de Despesa 
4.4.90.51.00; Fonte 0100.000 e 0990.016. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e de seus termos aditivos, não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: 01/09/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 
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