
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1072 de 17 de Dezembro de 2018 -  Pagina: 01 de 15XVI

DECRETO DE 09 DE ABRIL DE 2018

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:

EXONERAR GILSON DIAS SILVA, cadastro nº. 830261, 
do cargo de Secretário Executivo III, símbolo GAS V, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
09 de abril de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR RAFAELA VARELA RAMOS, cadastro n°. 
61659, para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar I, SUE I-A, da Escola Municipal Lídia 
Coelho Pinto, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 24 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR JOSIANE FERREIRA BORGES, cadastro 
n°. 9101, para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar II, SUE II-A, do Centro Educacional 
Hildebrando Lima Filho, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 24 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR VANDIRA CRISTINA SILVA SANTOS, 
cadastro n°. 63652, para a função de Confiança de 
Secretária de Unidade Escolar III, SUE III-B, da Escola 
Municipal Américo Ferreira dos Santos, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 24 de agosto de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS



DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2018

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:

EXONERAR A PEDIDO ROSI ELAINE SILVA 
ALCANTARA DE OLIVEIRA, cadastro nº. 60416, do 
cargo de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 31 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2018

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 LUZINEIDE DA SILVA PEREIRA, cadastro nº. 
60464, para o cargo de Coordenador, da Coordenadoria 
do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 
símbolo CC II, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU, em 01 de setembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve: 

CONCEDER ao servidor (a) ANTÔNIO SÃO PEDRO 
BITENCOUR FILHO, cadastro n°. 9682, 30% (trinta por 

cento) sobre seu vencimento básico, referente à 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, para 
responder pela Supervisão das Áreas de Jardim 
Montenegro, Parque das Mangabas, Água Fria, 
Cajazeiras, Jorro, Machadinho, Maracauba do Aterro, 
Parafuso e Serra Verde , da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, a partir de 03 de setembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

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:

EXONERAR LUANA LAIRES DA COSTA CARVALHO, 
cadastro nº 830020, do cargo de Supervisor de Serviços, 
símbolo GES V, da estrutura da Secretaria da Cultura - 
SECULT, em 15 de outubro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

 
CONCEDER ao servidor (a) FABIO SANTOS SILVA, 
cadastro n°. 61793, 30% (trinta por cento) sobre seu 
vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, para responder pelo 
Setor de tecnologia da Informação do Distrito Sanitário de 
Vilas de Abrantes, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU, a partir de 15 de outubro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO DE 2018.            
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

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:

EXONERAR A PEDIDO MARIA DE FATIMA SÁ 
GUIRRA, cadastro nº 7428, do cargo de Diretor de 
Departamento, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, em 17 de dezembro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº327 /2018 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipal 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.”

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 

Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório 
e a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

                                                                             
PUBLIQUE-SE 

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA N° 5214/2018
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

    

Dispõe sobre a revogação da licença prêmio                                                     
concedida ao servidor municipal nos termos da Portaria 
n° 091/2012, de 03 de Julho de 2012 e dá outras 
providências.
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A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que delega competência a Secretária da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e, Processo 
administrativo nº 21820/2010.     

R E S O L V E

Revogar a   licença prêmio concedida a servidora 
RENATA CARVALHO MELO, matrícula n°9004, 
ocupante do cargo de Professor I, lotada na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, publicada no 
DOM n° 469, de 29 de Junho de 2012, referente ao 
período aquisitivo 21/03/2005 a 20/03/2010.

   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE 
DEZEMBRO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 5226/2018
 10 DE DEZEMBRO DE 2018

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

  
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

07896.11.02.904.2018.

                                              
RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ADILSON ALMEIDA 

CARNEIRO cadastro nº 63567, lotado (a) na 

SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU, de MOTORISTA 

CLASSE D I, para MOTORISTA CLASSE D II, com data 

retroativa à 01 de Novembro de 2018

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

                                       
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N.º 170 / 2018
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 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 01789.22.09.461.2018, de 27 de 
agosto de 2018, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado LSL TRANSPORTES LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 04.548.589/0020-80, com sede na Via de 
Ligação, s/n°, Pavilhão 02, Polo Industrial de Camaçari, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, nas instalações da LOGIN 
Logística Intermodal SA, nas coordenadas UTM 575.266 
E / 8.602.219 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 
de janeiro de 2008, e 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 
transporte rodoviário de cargas, exceto produtos 
perigosos, numa área total de 1.500,00 m². Esta Licença 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de noventa (90) dias: a) 
comprovação do cumprimento das condicionantes e 
carta de adesão aos programas referentes às 
condicionantes da Licença do Polo Industrial, expedida 
pelo COFIC, nos casos de empreendimentos inseridos 
na Poligonal do Decreto Estadual nº 13.010/2011, de 11 
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de junho de 2011 e Decreto Municipal nº 5381/2013, de 
24 de Abril de 2013; b) Certidão Negativa de Débitos 
Imobiliários, atualizada, junto à Secretaria da Fazenda 
Municipal ou INCRA; II - operar a unidade industrial de 
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos 
e visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; III - 
promover a 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; IV - promover 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  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; V - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta 
licença: a) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme norma técnica aprovada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.578/2017, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as 
instalações, evitando a interrupção do processo; b) 
Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; c) 
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 - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  VII - manter 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; VIII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
adequada, 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; IX - direcionar adequadamente os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com 
a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 

comprobatória do serviço de limpeza; X - 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; XI - 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, e adotar 
medidas de proteção necessária com colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XII - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XIV - 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; XV - 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; XVI - 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
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PORTARIA N.º 173 / 2018
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 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 
01712.22.09.828.2018, de 20 de agosto de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., 
inscrito (a) no CNPJ nº 09.625.762/0003-10, com sede 
na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 4009,  Sala C e 
D, Brotas, Salvador/BA, para a implantação de um 
empreendimento, do tipo Urbanização Integrada, 
denominado Residencial Morada Premium (Abrantes 
Premium II), destinado ao Programa do Governo 
Federal, Minha Casa Minha Vida, com área total de 
26.815,78 m², composto de 384 unidades habitacionais 
(apartamentos), distribuídos em 24 torres com 04 
pavimentos, sendo a área construída de 17.262,22 m², 
área ocupada de 4.912,43 m², área verde de 3.230,94 m², 
área institucional de 755,79 m², área comercial de 530,42 
m², área de doação de 3.986,73 m², área verde de uso 
comum de 5.558,37 m², área total permeável de 
11.310.94 m², localizado em uma área de terra situada na 
Rua Lagoa Branca, s/n°, Distrito de Abrantes, inserida na 
poligonal da Zona de Expansão Controlada  – ZEC 3, 
Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, nas coordenadas UTM 579.173 E; 
8.582.137 S, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR, no prazo de trinta dias: a) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT, acompanhado da ART do 
responsável; b) relatório de cumprimento de 
condicionantes da  Autorização de Supressão de 
Vegetação - ASV n° 131/2016, de 03 de novembro de 
2016; c) projeto de esgotamento sanitário com memória 
de cálculo, aprovado pela Embasa; d) projeto de incêndio 
e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiro da Polícia 
Militar do Estado da Bahia ou Defesa Civil do Município; 
e) projeto de paisagismo para aprovação da 
SEDUR/CLA, conforme especificações constantes em 
notificação por meio do Ofício n° 225/2018, de 06 de 
novembro de 2018;  II - adotar as medidas necessárias a 
fim de minimizar os impactos durante a fase de 
construção, atendendo aos padrões de intensidade de 

som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente: a) executar o 
Programa de Educação Ambiental (PEA) desenvolvendo 
ações educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando a capacitar/habilitar os 
trabalhadores da obra; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento 
licenciada, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem; c) armazenar os 
resíduos sólidos em recipientes adequados e em área 
coberta e impermeabilizada, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; d) instalar adequadamente o 
canteiro de obras, conforme NR 18 do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), e cumprir os dispositivos de 
segurança do Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); e) 
destinar o efluente doméstico coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciada; f) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais e credenciamento do fornecedor; 
g) seguir as recomendações da Portaria n° 3.214 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), NR 23, relativa 
aos equipamentos de combate a incêndio; h) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; i) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual – EPI aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; j) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; k) é proibido o lançamento de resíduos de 
qualquer natureza, nos corpos d'águas e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; III - quanto aos projetos 
apresentados: a) implantar projeto de paisagismo na 
área do empreendimento e executar projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, conforme projetos aprovados na 
SEDUR/PMC; b) atender as exigências e condicionantes 
dos projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, aprovados pela EMBASA; c) implantar projeto 
de combate a incêndio aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de 
Defesa Civil do município; IV - executar e manter 
atualizado: a) Relatórios de detalhamento dos 
programas ambientais, apresentando os programas 
ambientais e todas as medidas de controle dos impactos 
ambientais que deverão ser executadas pelo 
empreendimento; b) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), 
conforme classificação definida pela Resolução 
CONAMA n° 307/2002 e alterações; V - apresentar à 
SEDUR Outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (INEMA) do Estado da Bahia, em caso de: a) 
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construção de estruturas (ponte) ou realização de 
obras/intervenções no corpo hídrico; b) drenagem de 
águas pluviais com deságue em manancial; c) utilização 
de poços ou fontes naturais; VI - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; VII - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projetos AOP e 
Alvará n° 186/2017, de 11 de maio de 2017, emitida pela 
SEDUR; VIII - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medidos em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; IX - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; X - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações; XI - 
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; XII - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - quando da fase de ALVARÁ DE HABITE-SE, o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XIV - 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 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. 3.º Estabelecer que esta Licença, 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. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 188/2018 
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre a aprovação da implantação 
do Condomínio Urbanístico designado 
“Pomares”, subdividido em 05 (cinco) 
condomínios urbanísticos e uma unidade 
autônoma, situados conforme descritos a 
seguir: Área Remanescente da Gleba nº 02 
original do Condomínio Busca Vida 
(CBV), compondo a Gleba 02B do CBV, 
com área aproximada de 100.000,00 m², 
equivalentes a 70,63 % da Gleba nº 02 
original, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, 
na forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos Municipais n° 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, 6.720/2017, de 27 de junho de 2017 e 
ainda no Decreto Municipal do dia 27 de julho de 2018, e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 03357.22.09.324.2017, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o projeto de implantação do 
Condomínio Urbanístico designado “Pomares”, 
subdividido em 05 (cinco) condomínios urbanísticos e 
uma unidade autônoma, situados conforme descritos a 
seguir: Área Remanescente da Gleba nº 02 original do 
Condomínio Busca Vida (CBV), compondo a Gleba 
02B do CBV, com área aproximada de 100.000,00 m², 
equivalentes a 70,63 % da Gleba nº 02 original, Distrito 
de Abrantes, Camaçari-BA

Art. 2° O projeto de implantação de Condomínio 
Urbanístico denominado 'Pomares', cuja poligonal de 
77.042,72 m² (setenta e sete mil e quarenta e dois 
metros quadrados e setenta e dois decímetros 
quadrados) está inserida no terreno total do 
Empreendimento de aproximadamente 100.000,00 m² 
(cem mil metros quadrados), composto das seguintes 
áreas e porcentagens:

.
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a. Área comercializável, com 52 (cinquenta e duas) sub 
glebas (distribuídas nos 05 condomínios e 01 unidade 
autônoma), segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR;
b. Área de Preservação Permanente (APP), com 
22.957,28 m² (vinte e dois mil e novecentos e cinquenta e 
sete metros quadrados e vinte e oito decímetros 
quadrados) equivalentes a 22,96% (vinte e dois virgula 
noventa e seis por cento) da área total do 
Empreendimento;
c. Área Líquida do terreno sem APP, com 77.042,72 m² 
(setenta e sete mil e quarenta e dois metros quadrados e 
setenta e dois decímetros quadrados), equivalentes a 
77,04% (setenta e sete virgula zero quatro por cento) da 
área total do Empreendimento;
d. Área comercializável, com 60.019,15m² (sessenta mil 
e dezenove metros quadrados e quinze decímetros 
quadrados), equivalentes à 77,90% (setenta e sete 
vírgula noventa por cento) da área líquida do 
Empreendimento;
a. Área reservada como servidão ao Condomínio Busca 
Vida /faixa de domínio da via Mico Leão, com 808,09 m² 
(oitocentos e oito metros quadrados e nove decímetros 
quadrados) equivalentes a 1,05% (um virgula zero cinco 
por cento) da área líquida do Empreendimento;
b. Áreas verdes de uso comum, com 5.941,98 m² (cinco 
mil e novecentos e quarenta e um metros quadrados e 
noventa e oito decímetros quadrados), que somados aos 
14.859,27(quatorze mil e oitocentos e cinquenta e nove 
metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) 
não edificáveis, reservados aos pomares na área 
comercializável, compreendem 20.801,25 m2 (vinte mil e 
oitocentos e um metros quadrados e vinte e cinco 
decímetros quadrados), equivalentes a 27,00% (vinte e 
sete por cento) da área liquida do Empreendimento;
c. Área de sistema viário, compreendendo as vias 
internas e calçadas, com 10.252,55 m² (dez mil e 
duzentos e cinquenta e dois metros quadrados e 
cinquenta e cinco decímetros quadrados) equivalentes à 
13,31% (treze vírgula trinta e um por cento) da área 
líquida do Empreendimento, e possui os seguintes 
parâmetros básicos: Vias L1 / L1A / L2, com faixa de 
rolamento de 7,00m (sete metros lineares) de largura e 
calçada de pedestres com 1,50m (um metro linear e 
cinquenta centímetros) de largura e Vias L3 / L4 / L5 e L6 
com faixa de rolamento de 6,00m (seis metros lineares) 
de largura e calçada de pedestres com 1,50m (um metro 
linear e cinquenta centímetros lineares) de largura, 
pavimentados em blocos de concreto articulados;
d. Área reservada à implantação de equipamento urbano 
(lixo), com 20,95m2 (vinte metros quadrados e noventa e 
cinco decímetros quadrados), equivalentes a 0.03% 
(zero vírgula zero três por cento) da área líquida do 
Empreendimento;
e. Área total ocupada para implantação da portaria, com 
42,25 m² (quarenta e dois metros quadrados e vinte e 
cinco decímetros quadrados); 
f. Área total construída da portaria, com 16,80 m² 
(dezesseis metros quadrados e oitenta decímetros 
quadrados). 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº.189/ 2018
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Retifica a Portaria de nº. 050/2018, 
referente ao Processo Administrativo N º 
0100.22.09.461.2018, de 18 de janeiro de 
2018, na forma que indica. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta no Processo o 
Administrativo n . 02675.22.09.151.2018, de 07 de 
dezembro de 2018, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes, 

RESOLVE 

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 050/2018, de 18 de 
janeiro de 2018, referente ao Processo Administrativo n ° 
0100.22.09.461.2018

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à empresa 
ABAETÉ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 01.024.169/0001-44, com sede na Estrada 
do Coco, s/n, Km 24, lote 04, quadra 01, Arembepe, 
Camaçar i -BA,  pa ra  a  imp lan tação  de  um 
empreendimento do tipo Posto de Combustível, para 
funcionar com a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, exceto GNV, 
troca de óleo, loja de conveniência e restaurante, com a 
capacidade de armazenamento de 60 m³ e 50 litros de 
lubrificantes por mês, numa área total de 3.276,00m² 
[..].

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
S IMPLIF ICADA,  [ . . . ]  à  empresa  ABAETÉ 
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob 
nº 01.024.169/0001-44, com sede na Estrada do Coco, 
s/n, Km 24, lote 04, quadra 01, Arembepe, Camaçari-BA, 
para a implantação de um empreendimento do tipo Posto 
de Combustível, para funcionar com a atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, exceto GNV, troca de óleo, loja de 
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conveniência e restaurante, com a capacidade de 
armazenamento de 60 m³ e 50 litros de lubrificantes por 
mês, numa área total de 2.520,00m² [...]”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

SEGUNDO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO ENTRE O 
MUNÍCÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA MAD 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
REFERENTE A APROVAÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL E COMERCIAL RANCHO ALEGRE, NA 
FORMA ABAIXO:

Segundo Termo de Reti-Ratificação ao Termo de Acordo 
e Compromisso que aprovou o Projeto Urbanístico 
denominado LOTEAMENTO RESIDENCIAL E 
COMERCIAL RANCHO ALEGRE, 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, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, GENIVAL SEIXAS GRAÇA doravante 
denominado MUNICÍPIO e, do outro lado, MAD 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ,  
sociedade limitada inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº. 14.620.708/0001-50, com sede 
na Estrada Parafusinho, nº 216, Quadra Q, Lote 02, 
Distrito de Parafuso, Camaçari, Bahia, neste ato, 
representada da forma do contrato social por, MIGUEL 
ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
479.818-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 271.796.644-
72 e residente no Condomínio Encontro das Águas, 
Quadra A, Lote 15, Portão, Lauro de Freitas/BA; e 
MAURÍCIO CHALVISKI VIANA, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 05.917.845-05-SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 779.471.345-53 e residente no Condomínio 
Encontro das Águas, Quadra A, Lote 15, Portão, Lauro de 
Freitas/BA; doravante denominada simplesmente 
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em 15 de maio de 2013, a PROPRIETÁRIA e o 
MUNICÍPIO firmaram o “Termo de Acordo e 

Compromisso Referente à Aprovação do Projeto 
Urbanístico Denominado Loteamento Residencial e 
Comercial Rancho Alegre”, doravante denominado 
Termo de Acordo e Compromisso, sendo que em 24de 
outubro de 2013 foi firmado entre as Partes uma Reti-
Ratificação ao referido termo, sendo esta última 
publicada no Diário Oficial do Município nº 545 de 07 a 13 
de Dezembro de 2013, por meio do qual e em virtude da 
tipologia de uso de lotes, distribuição de áreas e recuo 
secundário, foram reti-ratificados os incisos IV – 
Características Gerais do Projeto e V – Distribuição das 
á r e a s ,  d a  C L Á U S U L A  S E G U N D A  –  
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO, 
CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO, incisos I – Recuos e VI - Edículas, da 
CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO PARA OS LOTES RESIDENCIAIS 
U N I F A M I L I A R ,  C L Á U S U L A  Q U I N T A  –  
CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES, CLÁUSULA 
SEXTA - PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E USO E DO 
SOLO PARA OS LOTES COMERCIAIS/SERVIÇOS, 
MISTOS, PLURIRRESIDENCIAIS E INSTITUCIONAIS, 
inciso I – Sistema Viário, da CLÁUSULA SÉTIMA – 
ESPECIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, do Termo de 
Acordo e Compromisso original;

CLÁUSULA SEGUNDA

C o n s i d e r a n d o  q u e  a  E M P R E S A  M A D  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., através 
de requerimentos juntados ao Processo Administrativo nº 
00662.22.09.071.2017 de 22.03.2017:

(i) solicitou ao MUNICÍPIO o pedido da expedição do 
Alvará de Conclusão das Obras do Loteamento, em 
decorrência da conclusão das obras de infraestrutura 
dentro do perímetro do Loteamento; 

(ii) tal pedido foi reiterado em requerimento protocolado 
em 15/03/2018 demonstrando o atendimento das 
condicionantes do Termo de Acordo e Compromisso 
firmado quando da aprovação do empreendimento, e 
aquelas estabelecidas na Licença Ambiental de 
Implantação, com exceção do cumprimento da 
obrigação, por parte da PROPRIETÁRIA, da execução 
do sistema viário externo de acesso ao empreendimento;

(iii) solicitou ao MUNICÍPIO pedido de urgência, 
protocolado em 06/07/2016, para efetivação da 
desapropriação da área destinada à implantação do 
sistema viário externo de acesso ao empreendimento;

(iv) tal pedido de desapropriação de área para 
implantação do sistema viário externo do acesso ao 
empreendimento não logrou êxito em razão de 
inviabilidade constatada;

(v) sem a viabilidade para desapropriação da área por 
parte do município, tornou-se imperativo a busca por 
uma nova alternativa para viabilizar o acesso principal 
ao empreendimento e expedição de alvará de 
conclusão das obras para o loteamento; 
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(vi) a PROPRIETÁRIA, na busca por uma nova 
alternativa para implantação do acesso principal do 
empreendimento chegou a uma proposta viável e 
diferente da anterior, dispensando a necessidade da 
desapropriação por parte do MUNICÍPIO; e

(vii) a nova proposta de sistema de viário externo para 
implantação do acesso principal do empreendimento 
teve seu projeto funcional aprovado pela 
Concessionária Bahia Norte - CBN e AGERBA – Agência 
Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 
Transportes e Comunicações da Bahia, em 25/06/2018, 
por meio da Análise Crítica de Projeto nº. 148 e ofício 
AGERBA nº 100/2018/NGCRP/DQS/DE, de 09/07/2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA

Com fulcro nos considerandos da CLÁUSULA 
SEGUNDA, retro, as Partes, mediante o presente 
instrumento, reti-ratificam as CLÁUSULAS TERCEIRA 
– DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 
EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA VIÁRIO INTERNO, 
inc i so  I ;  SÉTIMA  –  ESPECIF ICAÇÕES E  
INFRAESTRUTURA, inciso II – Acesso, DÉCIMA 
SEGUNDA – CONCESSÃO DE USO E CONTROLE DE 
ACESSO, DÉCIMA TERCEIRA – PARQUE DO RIO 
JOANES, do Termo de Acordo e Compromisso original 
de 15 de maio de 2013 e da (Primeira) Reti-ratificação de 
24 de outubro de 2013, referente à implantação do 
LOTEAMENTO, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

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

1. O acesso principal ao empreendimento em questão 
será executado através de passagem subterrânea, 
situada no Km 15+600 da Rodovia BA-535 (Via 
Parafuso), sentido Camaçari/Salvador, conforme projeto 
funcional aprovado pela Concessionária Bahia Norte - 
CBN e AGERBA – Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia, cujo projeto básico passa a 
integrar o Anexo I deste instrumento em substituição ao 
projeto original, bem como o cronograma físico da 
execução da obra que passa a integrar o Anexo II.

A mencionada via de acesso externa, além de atender ao 
Loteamento, constituir-se-á como importante elemento 
de estruturação viária e melhoria da mobilidade urbana 
da via Parafuso. Para implantação desta via ficam 
estabelecidas as seguintes obrigações e prazos:

Obrigação da Prefeitura Municipal de Camaçari:

Aprovações e Licenciamento Ambiental, na esfera 
municipal, para a implantação da via de acesso, com 
base nos estudos e projetos fornecidos pela 
PROPRIETÁRIA, em até 30 (trinta dias) de sua 
apresentação;
- Conceder o alvará de conclusão de obras do loteamento 
na forma parcial com prazo de validade vinculado ao 
cronograma físico de execução do viário externo e desde 

que cumpridas todas as obrigações pertinentes, 
condicionando o alvará de conclusão de obras na forma 
definitiva quando da conclusão das obras do viário de 
acesso principal ao loteamento por parte da 
PROPRIETÁRIA.

O MUNICÍPIO procederá, em até 30 (trinta) dias 
contados da assinatura do presente instrumento,  a 
emissão do Alvará de Conclusão de Obras do 
Loteamento, que permitirá aos adquirentes de lotes a 
aprovação dos projetos arquitetônicos junto ao 
MUNICÍPIO, a consequente obtenção dos respectivos 
alvarás de construção, ficando, contudo  a concessão 
dos habi te-se(s),  às unidades construídas, 
condicionadas à conclusão das obras da via de acesso 
referidas nas novas redações desta CLÁUSULA 
TERCEIRA e CLÁUSULA SÉTIMA ora reti-ratificadas 
pelo presente instrumento.

Obrigações do Empreendedor:
- Elaborar os projetos executivos, e demais necessários 
para devida implantação do acesso principal externo;
- Executar integralmente e às suas expensas, as obras 
de construção do novo acesso externo ao Loteamento, 
no prazo de 300 (trezentos) dias, contados a partir da 
obtenção de todas as aprovações de projetos, 
licenciamentos e formalizações, ficando tal prazo 
suspenso nas hipóteses de períodos chuvosos, incidente 
técnico relevante, de caso fortuito ou força maior 
devidamente justificados; e
- Desenvolver todos os estudos ambientais e projetos 
executivos porventura necessários ao Licenciamento 
Ambiental para implantação da via de acesso.                                                                                                                                                                                                                                                      

CLÁUSULA SÉTIMA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

II – Acesso: 
O acesso principal ao empreendimento será executado 
através de passagem subterrânea, situada no Km 
15+600 da Rodovia BA-535 (Via Parafuso), sentido 
Camaçari / Salvador, pela PROPRIETÁRIA, conforme 
projeto funcional aprovado pela Concessionária Bahia 
Norte - CBN e AGERBA – Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes 
e Comunicações da Bahia integrante do Anexo I deste 
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONCESSÃO DE 
USO E CONTROLE DE ACESSO

Acordam as Partes que a Concessão de Uso das Áreas 
Públicas do “Loteamento Residencial e Comercial 
Rancho Alegre”, seja outorgada à Associação 
Residencial Verana Camaçari, devidamente 
constituída em 01 de outubro de 2013, inscrita n CNPJ nº. 
19.559.543/0001-71, em um prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar do pedido formulado pela Associação ao 
MUNICÍPIO desde que o empreendimento possua o 
respectivo alvará de conclusão de obras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PARQUE DO RIO 
JOANES

Ajustam as Partes que a doação, como estabelecido no 
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Capítulo III do PUE – Plano Urbanístico Específico (Lei 
1260/2012), que instituiu o Parque Urbano do Rio 
Joanes, o qual está inserido em imóvel da 
PROPRIETÁRIA, deverá ser doado à Prefeitura de 
Camaçari-BA, por instrumento público de doação, como 
pagamento dos percentuais complementares de áreas 
públicas do Loteamento “Residencial e Comercial 
Rancho Alegre” desta fase e outras fases subsequentes 
ainda não desenvolvidas. A PROPRIETÁRIA se 
compromete a realizar a doação da área ao Município, 
através de registro no cartório de imóveis competente 
como condição para obtenção  do Alvará de Conclusão 
de Obras do Loteamento. O referido imóvel é objeto da 
matrícula 16.728, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-BA, com área de 588.968,651m², denominado 
Parque Urbano do Rio Joanes, situado na localidade de 
Parafuso, abaixo descrito, pelo que as Partes desde já 
reconhecem que, quando e se desenvolvidas estas fases 
subsequentes, nada será devido pela PROPRIETÁRIA a 
esse título.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 82, de 
coordenadas N 8.587.546,262 m. e E 572.654,422 m., 
situado no limite com Área REMANESCENTE, deste, 
segue com  azimute de 181°32'32" e distância de 126,88 
m. ,  con f ron tando  nes te  t recho  com Área  
REMANESCENTE,  até o vértice 83, de coordenadas N 
8.587.419,428m. e E 572.651,007m.; deste,  segue com 
azimute de 151º14'36” e distância de 60,10m, até o 
vértice 83A, de coordenadas N 8.587.366,739m, e E 
572.679,921m.; deste, segue com azimute de 167°13'16” 
e distância de 75,50m, até o vértice 84, de coordenadas 
N 8.587.293,112m, e E 572.696,620m.; deste, segue 
com  azimute de 124°08'04" e distância de 397,38 m., até 
o vértice 85, de coordenadas N 8.587.070,129m. e E 
573.025,536m.; deste, segue com azimute de 202°13'58" 
e distância de 184,47 m.,   até o vértice 86, de 
coordenadas N 8.586.899,376m. e E 572.955,739m.; 
deste, segue com  azimute de 177°27'02" e distância de 
201,46 m., até o vértice 87, de coordenadas N 
8.586.698,117m. e E 572.964,701m.;   deste, segue com  
azimute de 92°11'09" e distância de 220,83 m., até o 
vértice 88, de coordenadas N 8.586.689,695m. e E 
573.185,373m.;   deste, segue com  azimute de 
123°14'15" e distância de 140,15 m., até o vértice 89, de 
coordenadas N 8.586.612,878  m. e E 573.302,595 m.; 
deste, segue com  azimute de 187°23'19" e distância de 
182,69 m., até o vértice 90, de coordenadas N 
8.586.431,708  m. e E 573.279,101 m.;   deste, segue 
com  azimute de 216°44'14" e distância de 339,13 m., até 
o vértice 91, de coordenadas N 8.586.159,933  m. e E 
573.076,252 m.;   deste, segue com  azimute de 
225°38'42" e distância de 146,12 m.,  até o vértice 92, de 
coordenadas N 8.586.057,778  m. e E 572.971,771 m.; 
deste, segue com  azimute de 253°43'18" e distância de 
87,85 m., confrontando neste trecho com a faixa de 
domínio da BA 535 (VIA PARAFUSO), que liga Camaçari 
á Salvador,  até o vértice 43, de coordenadas N 
8.586.033,154  m. e E 572.887,446 m.;   deste, segue 
com  azimute de 236°38'18" e distância de 239,80 m., até 
o vértice 44, de coordenadas N 8.585.901,285  m. e E 
572.687,165 m.; deste, segue com  azimute de 
245°54'27" e distância de 82,99 m., até o vértice 45, de 
coordenadas N 8.585.867,406  m. e E 572.611,401 m.; 
deste, segue com  azimute de 358°51'22" e distância de 

47,49 m., confrontando neste trecho com margem direita 
da barragem do RIO JOANES, até o vértice 46, de 
coordenadas N 8.585.914,883  m. e E 572.610,453 m.; 
deste, segue com  azimute de 29°21'15" e distância de 
37,80 m., até o vértice 47, de coordenadas N 
8.585.947,830  m. e E 572.628,983 m.;   deste, segue 
com azimute de 343°37'10" e distância de 48,69 m., até o 
vértice 48, de coordenadas N 8.585.994,539 m. e E 
572.615,253 m.; deste, segue com  azimute de 16°54'57" 
e distância de 20,77 m., até o vértice 49, de coordenadas 
N 8.586.014,409  m. e E 572.621,296 m.;   deste, segue 
com  azimute de 57°23'09" e distância de 43,52 m., até o 
vértice 50, de coordenadas N 8.586.037,863  m. e E 
572.657,950 m.; deste, segue com azimute de 
355°03'54" e distância de 51,01 m., até o vértice 51, de 
coordenadas N 8.586.088,683  m. e E 572.653,562 m.;   
deste, segue com  azimute de 339°11'30" e distância de 
27,90 m., até o vértice 52, de coordenadas N 
8.586.114,760  m. e E 572.643,652 m.; deste, segue com  
azimute de 340°47'43" e distância de 34,67 m., até o 
vértice 53, de coordenadas N 8.586.147,505  m. e E 
572.632,246 m.; deste, segue com  azimute de 
346°05'50" e distância de 41,35 m., até o vértice 54, de 
coordenadas N 8.586.187,646  m. e E 572.622,310 m.; 
deste, segue com  azimute de 331°03'33" e distância de 
58,51 m., até o vértice 55, de coordenadas N 
8.586.238,845  m. e E 572.593,999 m.; deste, segue com  
azimute de 336°18'37" e distância de 46,55 m., até o 
vértice 56, de coordenadas N 8.586.281,468  m. e E 
572.575,298 m.; deste, segue com  azimute de 
332°02'13" e distância de 61,81 m., até o vértice 57, de 
coordenadas N 8.586.336,064  m. e E 572.546,314 m.;   
deste, segue com  azimute de 330°34'48" e distância de 
33,38 m., até o vértice 58, de coordenadas N 
8.586.365,142  m. e E 572.529,916 m.; deste, segue com  
azimute de 332°21'45" e distância de 26,38 m., até o 
vértice 59, de coordenadas N 8.586.388,510  m. e E 
572.517,680 m.; deste, segue com  azimute de 1°13'39" 
e distância de 34,45 m., até o vértice 60, de coordenadas 
N 8.586.422,950  m. e E 572.518,418 m.;   deste, segue 
com  azimute de 346°33'31" e distância de 54,75 m.,  até 
o vértice 61, de coordenadas N 8.586.476,197  m. e E 
572.505,692 m.;   deste, segue com  azimute de 
336°06'16" e distância de 50,80 m., até o vértice 62, de 
coordenadas N 8.586.522,639  m. e E 572.485,116 m.;   
deste, segue com  azimute de 334°06'26" e distância de 
74,16 m., até o vértice 63, de coordenadas N 
8.586.589,357  m. e E 572.452,730 m.; deste, segue com  
azimute de 350°43'40" e distância de 39,13 m., até o 
vértice 64, de coordenadas N 8.586.627,971  m. e E 
572.446,426 m.;  deste, segue com  azimute de 
49°45'36" e distância de 10,25 m., confrontando neste 
trecho com a faixa de domínio da FERROVIA CENTRO 
ATLÂNTICA,  até o vértice 65, de coordenadas N 
8.586.634,593  m. e E 572.454,251 m.; deste, segue com  
azimute de 62°04'58" e distância de 46,18 m., até o 
vértice 66, de coordenadas N 8.586.656,216  m. e E 
572.495,060 m.; deste, segue com  azimute de 50°10'08" 
e distância de 52,17 m., até o vértice 67, de coordenadas 
N 8.586.689,633  m. e E 572.535,124 m.;   deste, segue 
com  azimute de 40°19'50" e distância de 71,03 m., até o 
vértice 68, de coordenadas N 8.586.743,779  m. e E 
572.581,093 m.;   deste, segue com  azimute de 
23°48'17" e distância de 84,81 m., até o vértice 69, de 
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coordenadas N 8.586.821,376  m. e E 572.615,325 m.;   
deste, segue com  azimute de 12°26'09" e distância de 
176,49 m.,  até o vértice 70, de coordenadas N 
8.586.993,728  m. e E 572.653,332 m.; este, segue com  
azimute de 7°06'28" e distância de 96,75 m., até o vértice 
71, de coordenadas N 8.587.089,730  m. e E 
572.665,303 m.;   deste, segue com  azimute de 1°47'49" 
e distância de 64,64 m., até o vértice 72, de coordenadas 
N 8.587.154,335  m. e E 572.667,330 m.;   deste, segue 
com  azimute de 320°39'57" e distância de 7,36 m., até o 
vértice 73, de coordenadas N 8.587.160,030  m. e E 
572.662,663 m.; deste, segue com  azimute de 12°54'40" 
e distância de 17,15 m., até o vértice 74, de coordenadas 
N 8.587.176,751  m. e E 572.666,496 m.; deste, segue 
com  azimute de 6°30'10" e distância de 3,93 m., até o 
vértice 75, de coordenadas N 8.587.180,655  m. e E 
572.666,941 m.; deste, segue com  azimute de 
349°09'40" e distância de 102,70 m., até o vértice 76, de 
coordenadas N 8.587.281,520  m. e E 572.647,629 m.;   
deste, segue com  azimute de 347°53'02" e distância de 
225,63 m.,  até o vértice 77, de coordenadas N 
8.587.502,127  m. e E 572.600,270 m.;   deste, segue 
com  azimute de 50°49'11" e distância de 69,86 m., 
confrontando neste trecho com WILSON PEDREIRA,  
até o vértice 82, de coordenadas N 8.587.546,262  m. e E 
572.654,422 m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geor referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir das estações ativas da RBMC do IBGE: Estação 
IBGE SAT-93235, situada em Salvador/BA, de 
coordenadas E= 561.583,034 m e N = 8.569.514,404 m. 
Estação IBGE SAT-93236, situada em Salvador, BA, de 
coordenadas E= 552.438,838 m e  N= 8.565.561, 750 m 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao  Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SAD-69 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

CLÁUSULA QUARTA

As partes ratificam que permanecem inalteradas todas 
as demais disposições constantes do Termo de Acordo e 
Compromisso e do (Primeiro) Termo de Reti-Ratificação 
ao Termo de Acordo e Compromisso, que estejam em 
vigor ou tenham disciplinado a implantação do 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL 
RANCHO ALEGRE, que não tenham sido modificadas 
pelo presente instrumento, obrigando-se as Partes e 
seus sucessores ao integral cumprimento dos termos 
constantes nos mesmos, a qualquer título.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 
assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas que também 
subscrevem.

Camaçari – BA, 01 de novembro de 2018.

____________________________________________
GENIVAL SEIXAS GRAÇA

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente

____________________________________________
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Testemunhas:
Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

EXTRATO DA ATA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 83ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 03 de dezembro de 
2018, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 07 de dezembro de 2018.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
17 de Dezembro de 2018 - Ano XVI
Nº 1072 - Pagina. 12 de 15

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE



EXTRATO DA ATA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 84ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 05 de dezembro de 
2018, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 07 de dezembro de 2018.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 
INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 85ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 07 de dezembro de 
2018, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 07 de dezembro de 2018.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018, 
PROCESSO Nº 029/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 
004/2018. ÓRGÃO GESTOR: LIMPEC (Limpeza Pública 
de Camaçari), CNPJ: 14.671.671/0001-99. PROMITENTE 
FORNECEDOR: COM'TECH INFORMATICA LTDA, CNPJ: 
00.895.371/0001-89. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de locação e 
manutenção, corretiva e preventiva, de equipamentos de 
informática visando atender a demanda da LIMPEC, ITEM 
01: Estação de trabalho, Processador: Processador Intel 
Core i5; Cache total de 6MB; Clock mínimo 2.2 GHz;  
Socket 1151; Sistema: Chipset Intel B250 Express ou 
superior; Barramento PCI com, no mínimo, 1 PCI, 2 PCI 
Express x1 e 1 PCI Express x16; Todos os cabos de 
alimentação e interconexão do equipamento devem vir 
inclusos; Deverá ser da mesma marca do fabricante do 
equipamento ou produzido em regime de O&M; Memória: 
Memória DDR4, velocidade de acesso de, no mínimo, 2133 
MHz, com 4 GB instalado e com possibilidade de expansão 
para 16 GB de RAM e suporte a dual channel; Interfaces 
I/O: 01 porta para mouse ou teclado (PS/2), integrada na 
placa principal; Mínimo de 06 portas USB (Universal Serial 
Bus) 3.0 ou superior; Mínimo de 06 portas USB (Universal 
Serial Bus) 2.0; 01 interface de vídeo integrada, com 
acelerador de vídeo 3D, 16,7 milhões de cores, com suporte 
3  saídas distintas (DVI, HDMI e VGA); 01 interface para 
rede Gigabit Ethernet padrão 10/100/1000 BaseTX 
integrado ou PCI de 32 bits, suporte a Bus Mastering e Full 
Duplex, configuração por software, suporte a SNMP v3, 
conector RJ-45, chaveamento automático entre 10, 100 e 
1000 Mbps e recurso que permita ligar/desligar o micro pela 
rede; 01 interface de áudio de alta definição, integrada na 
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placa principal, padrão ALC887 ou superior compatível com 
auto-falante interno integrado; 01 interface de discos SATA 
6 Gbit/s ou superior, integrada na placa principal; Disco 
Rígido: 01 disco rígido com capacidade mínima de 500 GB; 
Padrão mínimo SATA 6 Gbit/s, compatível com a 
controladora fornecida; Taxa de transferência mínima igual 
a da controladora de discos; Unidade Óptica: 01 unidade 
interna com, no mínimo, gravadora de CD e DVD 
compatível com DVD-R, DVD+R e CD-R, com taxa de 
transferência de, no mínimo, 16x para DVD e 48x para CD; 
Monitor: Monitor de vídeo 19,5” LED; Gabinete na cor 
preta, prata ou prata com preto; Resolução suportada de 
1366 x 768; Contraste mínimo 5.000.000:1; Brilho 200 
cd/m2; Pixel Pitch de 0.30 mm ou inferior; Tempo de 
resposta de no máximo 5 ms; Furação para suporte VESA  
(75 mm x 75 mm); Revestimento da tela anti-glare, hard 
coating (3H); Ângulo de visão mínimo: 90º x 65º (Horizontal 
x Vertical); Consumo de energia máximo inferior a 30W; 
Fonte de alimentação 110~220v com chaveamento 
automático; Gabinete:  Gabinete reversível desktop ou 
torre, nas cores: preto, prata ou preto com prata; Fonte de 
alimentação automática 110/220V, com potência de, no 
mínimo, 300W com PFC ativo proteção contra surtos de 
tensão e que suporte a configuração máxima do 
equipamento; Tooless (permitar a abertura  do gabinete e 
substituição de disco rígido e DVD sem necessidade de 
ferramentas); Mínimo de 02 baias, que não precisem de 
trilhos especiais; Deverá ser da mesma marca do fabricante 
do equipamento; Teclado: Teclado padrão brasileiro 
(ABNT), com no mínimo 104 teclas compatível com 
Windows 10 Pro; Conexão tipo USB. Comprimento mínimo 
do cabo de 1,2m. Deverá ser da mesma marca e fabricante 
do Gabinete. Mouse:  Mouse laser com resolução mínima 
de 1000 dpi, mínimo de dois botões e “NetScroll”; Conexão 
tipo USB; Comprimento mínimo do cabo de 1,2m; Deverá 
ser do mesma marca e fabricante do Gabinete. Segurança: 
Senha de power-on (power-on password); Senha de 
supervisor (supervisor password); Controle de seqüência 
de boot; Etiqueta externa que apresente o modelo do 
equipamento e número de série para facilidade de controle 
de ativos. Trava magnética do chassi, que deverá ser 
ativada via senha na BIOS. Softwares: Sistema 
operacional Microsoft Windows 10 Pro, em português, 
instalado e com licença de uso; Aplicativo Microsoft Office 
Home and Business 2016, em português, instalado, com 
licença de uso; Licença Windows Server Device CAL, para 
cada equipamento; Manuais: Fornecer juntamente com os 
equipamentos, os manuais de todos os componentes do 
mesmo (placas, drives, monitor, etc), bem como de todos os 
softwares fornecidos. Certificados Técnicos e 
Declarações: HCL (Hardware Compatibility List), 
comprovando que este produto ou família/série, é 
compatível ou desenhado para Microsoft Windows 10 Pro; 
Eficiência energética : 80 Plus Bronze, QUANTIDADE 34, 
VALOR UNITARIO R$ 220,00. ITEM 02: Notebook, 
Processador: Processador Intel Core i5 7ª Geração; 
Cache total de 3MB; Clock mínimo 2.5 GHz; Sistema: 
Placa-mãe compatível com as características do 
processador descrito; Todos os cabos de alimentação e 
interconexão do equipamento devem vir inclusos; Deverá 
ser da mesma marca do fabricante do equipamento ou 
produzido em regime de O&M. Memória: Memória DDR4, 
velocidade de acesso de, no mínimo, 2133 MHz, com 4 GB 
instalado e com possibilidade de expansão para 16 GB de 
RAM; Interfaces I/O / Conectividade / Segurança: 01 
USB 2.0; 02 USB 3.0; 01 VGA; 01 HDMI; 01 RJ-45 

10/100/1000 Mbps; IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0; Chip 
de criptografia TPM 1.2. Disco Rígido: 01 disco rígido com 
capacidade mínima de 500 GB. Unidade Óptica: 01 
unidade interna com, no mínimo, gravadora de CD e DVD. 
Tela: LCD 14”, Widescreen, resolução 1366 x 768, com 
tecnologia LED. Leitor de Cartão:  SD, MMC, MS, MS Pro. 
Webcam: Câmara HD 2.0 Megapixels ou superior. Bateria:  
Li-ion, 6 células. Softwares:  Sistema operacional 
Microsoft Windows 10 Pro, em português, instalado e 
com licença de uso; Aplicativo Microsoft Office Home and 
Business 2016, em português, instalado, com licença de 
uso; Licença Windows Server Device CAL, para cada 
equipamento.  Manuais:  Fornecer juntamente com os 
equipamentos, os manuais de todos os componentes do 
mesmo (placas, drives, monitor, etc), bem como de todos os 
softwares fornecidos. Certificados Técnicos e 
Declarações: HCL (Hardware Compatibility List), 
comprovando que este produto ou família/série, é 
compatível ou desenhado para Microsoft Windows 10 Pro, 
QUANTIDADE 05, VALOR UNITARIO R$ 200,00. ITEM 03: 
SERVIDOR:  1x processador Intel Xeon E5-2603v4 Six 
Core 1.7GHz/2400MHz / 15MB; Memória DD4 com 8GB e 
com possibilidade de expansão para 32GB de RAM; 2x HD 
de 1TB; Fonte de Energia 750W (normal+redundante); 
Windows Server 2016 Standard; QUANTIDADE 03, 
VALOR UNITARIO R$ 800,00.   ITEM 04: IMPRESSORA 
LASER TIPO 01:  Velocidade do Processador (mín.) – 600 
MHz; Velocidade de impressão – até 26 PPM; Impressão da 
primeira página: Até 7 segundos;  Conectividade padrão: 
10/100/1000 Ethernet, USB 2.0 ou Wireless,  Saída frente e 
verso – padrão; Entrada de papel padrão: 150 folhas; 
Memória de impressão (padrão/máx) - 128 MB; Ciclo de 
Trabalho (mensal) – 10.000 páginas; Linguagem padrão de 
impressão: PCLms, URF, PWG; Cabos e acessórios: 
cada unidade deve possuir todos os componentes 
necessários ao seu imediato funcionamento: cabo de 
dados usb, cd com driver, manual(is) de instruções para 
instalação, configuração e operação (impresso(s) ou on-
line) em português, inclusive consumíveis (toner, cilindro, 
etc.) para ter pleno funcionamento que acompanha 
originalmente o equipamento. Deverá ser fornecido 
mensalmente 01 toner original, não remanufaturado, 
não recondicionado para cada impressora; 
QUANTIDADE 06, VALOR UNITARIO R$ 150,00. ITEM 05: 
IMPRESSORA JATO DE TINTA:  Velocidade de impressão 
– até 15 PPM em preto, até 8 PPM em cores; Resolução – 
Até 4800 x 1200 dpi; Ciclo mensal – 12.000; Conectividade 
– Wireless, 10/100 Ethernet, USB; Tamanhos suportados: 
A3, A3+, A4, A5, A6, B4, B5, C5, C6. Cabos e acessórios: 
cada unidade deve possuir todos os componentes 
necessários ao seu imediato funcionamento: cabo de 
dados usb, cd com driver, manual(is) de instruções para 
instalação, configuração e operação (impresso(s) ou on-
line) em português. Deverá ser fornecido um jogo de 
cartuchos originais exclusivamente no primeiro mês de 
locação, ou seja, a impressora deverá vir acompanhada 
dos cartuchos originais que acompanham a 
impressora ofertada, QUANTIDADE 01, VALOR 
UNITARIO R$ 120,00. ITEM 06: NO-BREAKS: Nobreak 
3.0 Kva Bivolt automático. QUANTIDADE 04, VALOR 
UNITARIO R$ 150,00.     Estes itens compõem o pregão 
em epígrafe, no VALOR GLOBAL de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) Validade: Um ano, contado a partir da 
data da publicação da Ata de Registro de Preços na 
imprensa oficial. ASSINATURA: 26/11/2018 - ARMANDO 
BRIGTH MANÇUR FILHO –DIRETOR – PRESIDENTE 
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