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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através dos Mandados de Segurança, 
processos de nº 0505623-60.2017.8.05, 0501499-
34.2017.8.05.0039 e 0503990-48.2016.8.05.0039 
convoca os candidatos habilitados para os cargos de: 
T É C N I C O  E M  AT I V I D A D E  T R I B U T Á R I A ,  
NUTRICIONISTA E VETERINÁRIO para comparecerem 
na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul) no período de 25 a 27/02/2019 das 09h00 
às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para apresentação 
dos seguintes documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão,  histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 

caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 27/02/2019 A 
27/03/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 27/02/2019 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
I) Nutricionista: exame micológico das unhas e 
cultura de orofaringe com antibiograma

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADOS:

TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA

Nº.             Nome     Insc.       Clas.

01 REJANE MOREIRA VIEIRA TELES 80763212    21º

NUTRICIONISTA

Nº.             Nome     Insc.       Clas.

01 BRUNO ALMEIDA DIAS 85470147    2º
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VETERINÁRIO

Nº.             Nome     Insc.       Clas.
01 CLARISSA VITÓRIA SILVA LOPES 89013634     3º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de 21/02/2019.

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE FEVEREIRO DE 
2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019             
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através do Mandado de Segurança 
Processo Nº 0001764.69.2012.8.05.0039 convoca o(a) 
candidato(a) KARINA ALVES ALEM LLANOS, 
habilitada(o) para o cargo de Professor nível IV – 
ESPANHOL - VILA DE ABRANTES, para comparecer 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
– Centro (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul), 
período de 25 a 27/02/2019 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00 para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: carteira de identidade 
(RG), CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o 
verso), diploma ou histórico de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada por 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, 
CPF, certificado de reservista (sexo masculino), 
PIS/PASEP, certidão de antecedentes criminais, duas 
fotos 3 x 4, certidão de nascimento de filhos (menores de 
14 anos), comprovante de residência, participar de 
desempate, quando for o caso, realizar exames médicos 
e psicológicos. Estas etapas são de caráter eliminatório 
conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

CONVOCADO:

PROFESSOR NÍVEL IV – ESPANHOL -VILA DE 
ABRANTES

Nº.             Nome     Insc.       Clas.
01 KARINA ALVES ALEM LLANOS 095599         1º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2007.
Não haverá prorrogação do referido período, em hipótese 
alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir 21/02/2019

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de 
nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE FEVEREIRO  DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00027/2019
 18 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETÁRIO 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. 

06485.11.02.904.2018.

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) CARLA JAMILLE 

CERQUEIRA DE ARAUJO cadastro nº 64064, lotado (a) 

na SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de 

C O O R D E N A D O R A P E D A G Ó G I C A I ,  p a r a  

COORDENADORA PEDAGÓGICA II, com data 

retroativa à  07 de Agosto de 2018

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO 
DE 2019.
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2018 DO 
CONTRATO Nº 0159/2017 REGISTRO DE PREÇOS 
P A R A  C O N T R A T A Ç Ã O  D E  E M P R E S A  
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA E 
ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA A 
DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS 
FA C U LTAT I V O S ,  C O M  M O N I TO R A M E N TO  
ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA, E 
COBERTURA DE EVENTOS, EM DIVERSAS 
UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI – E A 
EMPRESA VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA DE 
VALORES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 

, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0159/2017 conforme Processo nº 0480/2017, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00480/2017. PREGÃO  PRESENCIAL nº 0049/2017.
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
E VIGILÂNCIA DESARMADA E ARMADA, DIURNA E 
NOTURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE 
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, COM 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA 
MOTORIZADA, E COBERTURA DE EVENTOS, EM 
DIVERSAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2018, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 
Cláusula Terceira- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

inscr o 
no CN sob o n° 109 763 0001-80 com sede à 
Av s CEP 800-970 Centro- 
Camaçari neste representado pelo 
Sr. portador 
do R.G n° 04231738-04 SSP-BA inscrito CIC/MF sob 
o 598 837 315-15 denom nada 

it
PJ

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

CONTRATANTE

/ . . / , 
. , / , .

, 

i

MF 14
Francisco Drumonnd n 42

- Bahia ato Prefeito 

no 
n° doravante 

.
, 

, 

, 
. . , 

Camaçari, 22 de Fevereiro de 2019.

________________________________________
JOSÉ GAMA NEVES

Secretário de Governo

PORTARIA Nº. 024/ 2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

“Transferência de Licença Ambiental da 
Portaria de nº. 153/2016, de 19 de 
dezembro de 2016, referente ao 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  N º  
02234.22.09.461.2016, de 09 de agosto de 
2016, na forma que indica”. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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 o Processo 
Administrativo n . 02386.22.09.871.2018, de 05 de 
novembro de 2018, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes, RESOLVE: Art. 1° - Transferência 
de Licença Ambiental com a Portaria de nº. 153/2016, de 
9 de dezembro de 2016, referente ao Processo 
Administrativo Nº 02234.22.09.461.2016. 

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à POSTO 
GUARDIANI LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
17.620.763/0001-38, com sede na Estrada do Coco, BA 
099, Km 11, Rua do Barro Vermelho, nº 03, Vila de 
Abrantes, Camaçari-Ba, nas coordenadas UTM: P1. 
8581600/579321; P2. 8581563/579203, para continuar 
funcionando com as atividades de Comércio Varejista de 
Combustíveis para Veículos Automotores, gasolina, 
etanol e diesel, com capacidade de armazenamento de 
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combustíveis líquidos de até 60 m³, distribuídos em dois 
tanques bipartidos e jaquetados, lavagem de veículos e 
lanchonete, em uma área total de 5.000,00 m², inserida 
na Zona de Expansão Controlada da Macrozona AB.ZU 2 
– Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari – BA 
[…].

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] à POSTO KALILANDIA LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.151.045/0025-56, 
localizado na Estrada do Coco, BA 099, Km 11, Rua do 
Barro Vermelho, nº 03, Vila de Abrantes, Camaçari-Ba, 
nas coordenadas UTM: P1. 8581600/579321; P2. 
8581563/579203, para continuar funcionando com as 
atividades de Comércio Varejista de Combustíveis para 
Veículos Automotores, gasolina, etanol e diesel, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
de até 60 m³, distribuídos em dois tanques bipartidos e 
jaquetados, lavagem de veículos e lanchonete, em uma 
área total de 5.000,00 m², inserida na Zona de Expansão 
Controlada da Macrozona AB.ZU 2 – Vila de Abrantes, 
Distrito de Abrantes, Camaçari – BA […].

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 22 DE FEVEREIRO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA N.º 025 / 2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

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 
02050.22.09.461.2018, de 24 de setembro de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
S.A., inscrito (a) no CNPJ nº 08.343.492/0001-20, com 
sede na Avenida Professor Mario Werneck, n° 621,  
Estoril, Belo Horizonte/MG, para a implantação de um 

 

empreendimento, do tipo Urbanização Integrada, 
denominado Condomínio Solar de Ibiza e Condomínio 
Solar de Maiorca, destinado ao Programa do Governo 
Federal, Minha Casa Minha Vida, com área total de 
52.462,14 m², sendo área do Condomínio 01 de 
16.587,00 e área do Condomínio 02 de 22.670,82 m², e 
área de preservação permanente de 1.032,15 m², 
compos to  de  760  un idades  hab i t ac i ona i s  
(apartamentos), distribuídos em 38 torres com 05 
pavimentos, área líquida do terreno de 51.429,99 m², 
área comercial de 3.074,60 m², área de domínio público 
de 9.096,26 m², área institucional de 1.299,00 m², área 
verde de doação de 7.797,26 m², localizado em uma área 
de terra situada na Estrada Pau Grande, área de terras 
denominada Fazenda Bomfim, Distrito de Abrantes, 
inserida na poligonal da Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 5, 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, e na poligonal da Zona de 
Ocupação Controlada – ZOC V da APA Joanes Ipitanga, 
conforme Resolução CEPRAM n° 2974 de 24 de maio de 
2002, nas coordenadas UTM 578.660 E / 8.582.093 S. 
Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar à CLA/SEDUR, no prazo 
de trinta dias: a) Estudo Ambiental para Atividades de 
Pequeno Impacto – EPI, conforme estabelece 
Decreto Estadual 14.024/2012 e suas alterações; b) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria de Construção – PCMAT, acompanhado da ART 
do responsável; 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 drenagem de águas pluviais, 
contemplando a instalação de estruturas de 
redutores de velocidade, de infiltração de água no 
solo e, se possível, de armazenamento para fins de 
irrigação de jardins, limpeza de áreas comuns; f) 
projeto de paisagismo para aprovação da SEDUR/CLA, 
conforme especificações constantes da SEDUR/CLA; g) 
carta de viabilidade de serviços de energia elétrica 
(COELBA), coleta de lixo (prefeitura municipal) 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
(EMBASA), e tráfego e transporte (STT); 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 p rocesso  pa r t i c i pa t i vo ,  v i sando  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 
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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, para o caso 
específico de lançamento de efluentes da ETE para 
fins de diluição em corpo hídrico; a) 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, sem autorização; 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 n° 045/2018, de 02 
de agosto de 2018, 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 
descumpr i r  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 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

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 026/ 2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

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 
0318.22.09.461.2019, de 13 de fevereiro de 2019,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado PARAÍSO COMERCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº34.060.764/0002-75, localizado na Estrada do Coco, 
s/n, GL 02, Arembepe, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 590.680 E / 
8.591.850 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada 4, conforme  Lei Municipal n° 866 de 11 de 
janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro 
de 2008, para o funcionamento da atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores e 
lo ja  de conveniênc ia ,  com capac idade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 5.242,14 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de 30 (trinta) dias: a) Atestado de vistoria do corpo 
de bombeiro (AVCB); b) Certificado da agencia nacional 
de petróleo (ANP) emitida pela SEFAZ/Camaçari; c) 
comprovante de registro no Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 
Recursos Naturais (CEAPD) do INEMA/BA e 
comprovantes de pagamento da Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental (TCFA) do IBAMA/MMA; II – 
atender: a) Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), conforme Norma Regulamentadora 
NR 9, visando levantar os riscos (físicos, químicos e 
biológicos) existentes no ambiente de trabalho e definir 
medidas de prevenção; 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; c) 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;   d) outorga de direito de usos de recursos 
hídricos emitida pelo INEMA para o caso específico de 
autorização para captação de água do poço artesiano; III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 

 

recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados das análises químicas do solo e da água 
subterrânea, com análises de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) os resultados das análises 
químicas dos efluentes destinados às caixas separadora 
água/óleo em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e 
sólidos em suspensão; IV - operar a unidade conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 
b) na falta de estanqueidade das bombas de 
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara de 
contenção impermeável que impede o contato direto do 
produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído emitidos 
pelo empreendimento deverão atender à NBR 
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003, 

oconforme Resolução CONAMA n  01/1990; d) fica 
proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança; 
V - atender o disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
em tambores ou bombonas, armazenados em área 
coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos – FISPQ, dos produtos químicos 
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local 
visível e de fácil acesso; VIII - direcionar adequadamente: 
a) os efluentes sanitários do estabelecimento, devendo 
ser segregados dos demais efluentes e lançados em 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
28 de Fevereiro de 2019 - Ano XVI
Nº 1120 - Pagina. 06 de 09



rede pública coletora ou receber tratamento no próprio 
local, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; b) 
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; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando os 
resíduos domésticos para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal, e enviando para tratamento 
e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; X - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - 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; XII - 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; XIII - 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; 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 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 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 DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº. 027 / 2019
DE 22  DE FEVEREIRO DE 2019

“Retificação da Portaria de nº. 028/2018, de 
21 de fevereiro de 2018, referente ao 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  N º  
02735.22.09.461.2017, de 19 de outubro 
de 2017, na forma que indica”. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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 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 

o Administrativo n 02735.22.09.461.2017, de 19 de 
outubro de 2017, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificação da Licença Ambiental Portaria de nº. 
028/2018 de 21 de fevereiro de 2018, referente ao 

oProcesso Administrativo n . 02735.22.09.1.461.2017

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, á FERREIRA GONÇALVES 
REPRESENTAÇÕES E PATRIMÔNIO LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 74.178.864/0001-34, com sede 
na Rua Alceu Amoroso Lima, 440 - D Business Flat, Sala 
112, Andar 1 - Caminho das Árvores, Salvador/BA, para 
lavrar agregado para uso direto na construção civil (areia, 
argila e areia - produção anual estimada de 50.000 t/ano), 
numa área de 14,57 hectares na Fazenda Tabuleiro, 
Distrito Sede, Camaçari-Ba, inserida  na Macrozona CA - 
ZI.1 - Zona Industrial, Camaçari - BA, com a poligonal da 
área de exploração delimitada pelas coordenadas: V1.-
12°40'21''010/-38°15'08''600; V2.-12°40'44''200/-
38°15'08''600; V3.-12°40'44''200/-38°15'08''520; V4.-
12°40'44''230/-38°15'08''520; V5.-12°40'44''230/-
38°14'18''690; V6.-12°40'50''980/-38°14'18''690; V7.-
12°40'50''980/-38°14'45''760; V8.-12°40'56''430/-
38°14'45''760; V9.-12°40'56''430/-38°14'58''140; V10.-
12°40'53''790/-38°14'58''140; V11.-12°40'53''790/ -
38°15'12''700; V12.-12°40'43''429 /-38°15'12''700; V13.-
12°40'43''429/ -38°15'10''853; V14.-12°40'43''380 /-
38°15'10''853; V15.-12°40'43''380/-38°15'10''700; V16.-
12°40'22''890/-38°15'10''700; V17.-12°40'22''890/ -
38°15'15''140; V18.-12°40'21''010 / 38°15'15''140; V18.-
12°40'21''010/ -38°15'08''60, constante do processo 
DNPM Nº 871.391/2016, [...]”

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
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SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á 
FERREIRA GONÇALVES REPRESENTAÇÕES E 
PATRIMÔNIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 
74.178.864/0001-34, com sede na Rua Alceu Amoroso 
Lima, 440 - D Business Flat, Sala 112, Andar 1 - Caminho 
das Árvores, Salvador/BA, para lavrar agregado para uso 
direto na construção civil (areia, argila e areia - produção 
anual estimada de 50.000 t/ano), numa área de 14,57 
hectares na Fazenda Tabuleiro, Distrito Sede, Camaçari-
Ba, inserida na Macrozona CA - ZI.1 - Zona Industrial, 
Camaçari - BA, com a poligonal da área de exploração 
delimitada pelas coordenadas: V1.-12°40'21''010/-
38°15'08''600; V2.-12°40'44''200/-38°15'08''600; V3.-
12°40'44''200/-38°15'08''520; V4.-12°40'44''230/-
38°15'08''520; V5.-12°40'44''230/-38°14'18''690; V6.-
12°40'50''980/-38°14'18''690; V7.-12°40'50''980/-
38°14'45''760; V8.-12°40'56''430/-38°14'45''760; V9.-
12°40'56''430/-38°14'58''140; V10.-12°40'53''790/-
38°14'58''140; V11.-12°40'53''790/ -38°15'12''700; V12.-
12°40'43''429 /-38°15'12''700;  V13.-12°40'43''429/ -
38°15'10''853; V14.-12°40'43''380 /-38°15'10''853; V15.-
12°40'43''380/-38°15'10''700; V16.-12°40'22''890/-
38°15'10''700; V17.-12°40'22''890/ -38°15'15''140;  V18.-
12°40'21''010 / 38°15'15''140; V18.-12°40'21''010/ -
38°15'08''60,  constante do processo DNPM Nº 
870392/2016.[...]”

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 MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 05/2018 DO CONTRATO 
N°0129/2015 - EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO, 
RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIÁRIO NO 
DISTRITO DE ABRANTES, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
E A EMPRESA LUSTOSA LTDA, CNPJ 01.785355/0001-80.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – Camaçari 
– Bahia, neste ato representado pela Secretária de 
Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA, 
brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 

577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0129/2015, 
conforme Processo Administrativo n° 1063/2014, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem como objetivo a 
modificação unilateral do contrato registrado e publicado 
através do Diário Oficial da Bahia n°21694 de 13 de maio de 
2015, por parte da Administração, visando estabelecer o índice 
de reajustamento referente ao período de maio de 2016 a maio 
de 2018 em 9,53% (nove vírgula cinquenta e três por cento), 
demonstrado em planilha anexa.

Camaçari, 15 de outubro de 2018

____________________________________________
JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA 001/2019
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR o responsável pela fiscalização, 
avaliação da execução dos serviços prestados e atesto 
da despesa, conforme prevê o Contrato n° 121/2019 
estabelecido entre o CONSÓRCIO TERRAFORTE e a 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que o responsável técnico de 
que se trata o Art. 1° terá competência:

 I – Fiscalizar, no que diz respeito ao atesto da despesa, à 
quantidade e à qualidade da execução da prestação dos 
serviços de manutenção continuada de áreas verdes 
com serviços de plantio de espécie, roçagem ( 
capinação), serviço de corte, poda, secção de raízes, 
tratamento de solo com utilização de adubos químicos e 
orgânicos, irrigação das áreas (molhação) e a 
erradicação de trepadeiras de árvores e arbustos, com o 
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descarte do material com destinação adequada. os 
serviços serão executados em todas as Unidades 
Administrativas, Unidades de Saúde, praças, canteiros 
de vias públicas e Unidades Escolares do Município de 
Camaçari de acordo com os requisitos constantes no 
presente termo de referência., em cumprimento ao 
Contrato ou instrumento equivalente, contendo no 
mínimo 01 (uma) assinatura dos servidores relacionados 
no Art. 3°.

Art. 3° - NOMEAR para o servidor como fiscal do referido 
contrato:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE  DO  SECRETÁRIO  DE  SERVIÇOS  
PÚBLICOS  DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário de Serviços Públicos

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

CONTRATO N.º 0133/2019. REALCE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA EPP, PREGÃO N° 0124/2017 
(PRESENCIAL) – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada LOCAÇÃO DE TRIO 
ELÉTRICO, MINI TRIOS E CARRO PRANCHÃO, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS 
FESTIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com o valor global de 
R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4001; Elemento de 
Despesa: 339039 Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 14/02/2019. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA - PREFEITO.
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