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DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, com 
fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874 de 04 
Abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 550/2019,

 
RESOLVE

 
REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) 
JOANICE DOS SANTOS FERREIRA, matricula nº 
7349 ,  ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de AUX. DE LABORATORIO, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 
horas semanais para 15 horas semanais, pelo 
período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  28 DE MAIO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 2019

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 HELDER ERLAN 
DAMASCENO BRITO DE MATOS, cadastro nº. 
830869, do cargo de Assistente de Secretário, 
símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, em 31 de maio de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 015/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem da 
Excelentíssima Senhor Juiz Cesar Augusto Borges de 
Andrade, através dos Mandados de Segurança, 
processos de nº 0503343-19.2017.8.05.0039, 
0 5 0 5 9 1 0 - 2 3 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9 ,  0 5 0 3 6 0 3 -
96.2017.8.05.0039, convoca os candidatos aprovados 
para os cargos de: ARQUITETO, e ENFERMEIRO, para 
comparecer na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul) no período de 10 a 14/06/2019 a 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 
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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 : 17/06 a 12/07/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA 
JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA 
PESTANA FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 17/06/19 
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).

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:

ARQUITETO

Nº.             Nome              Insc.    Clas.  
01 VIVIANE FERREIRA SILVA 
     ARAUJO                    81402222     19ª

ENFERMEIRO

Nº.             Nome              Insc.    Clas.  

01  ELIANE DE OLIVEIRA LIMA          82244996    41ª
02  RAIANE MOREIRA COUTINHO 
      DA CRUZ                           82208257    58ª
03  LUCIANA SANTOS CHAVES         82250955    59ª

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 04/06/2019

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, 04 DE
JUNHO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN 
e com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 13/06/2019, às 10h30, 
este colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal 
da Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – 
Centro Administrativo de Camaçari, os seguintes 
processos:

Conselheiro Relator: Alex Vieira Alves
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Camaçari, 04 de Junho de 2019

____________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA N°  72/2019
DE 21 DE MAIO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
Remembramento de 02 (duas) áreas 
denominadas: Lote de terreno próprio, 
designado pelo nº 23, com 1.000,00 m² e 
Lote de terreno próprio, designado pelo 
nº 24, com 1.000,00 m², da Quadra “A”, 
integrantes do Loteamento denominado 
RECANTO DE ITACIMIRIM, situado no 
distrito de Monte Gordo, Município de 
Camaçari, neste Estado, totalizando uma 
área com 2.000,00 m² situada na Rua I, 
Município de Camaçari – Bahia, 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 pelo  Decreto de 31 de julho de 2018 e tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
03313.22.09.340.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
denominadas: Lote de terreno próprio, designado pelo nº 
23, com 1.000,00 m² e Lote de terreno próprio, 
designado pelo nº 24, com 1.000,00 m², da Quadra 
“A”, integrantes do Loteamento denominado RECANTO 
DE ITACIMIRIM, situado no distrito de Monte Gordo, 
Município de Camaçari, neste Estado, totalizando uma 
área com 2.000,00 m² situada na Rua I, Município de 
Camaçari – Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da BAHIENSE INCORPORADORA LTDA e 
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encontram-se devidamente registradas no Cartório do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob 
matrícula nº 13.968, para o lote 23 e matrícula nº 13.967, 
para o lote 24 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

MEMORIAL DESCRITIVO (LOTE 23)

 Dos pontos M1 à o M2 forma-se à fachada, largura do 
lote. O M1 encontra-se na intersecção da Rua Itaoca com 
o LOTE 22, e possui ângulo interno de 90°00'. Neste 
mesmo alinhamento, a 18,00 metros encontra-se o M2, 
com vértice com o lote 23 e o Lote 24. Dos pontos M2 à o 
M3, forma-se à lateral direita, comprimento do lote. Do 
M2 prosseguindo com 50,00 metros do lote encontramos 
o M3, com vértice com o lote 23 e o lote 24. Dos pontos 
M3 à o M4 forma-se o fundo do lote. Do M3, prosseguindo 
com 22,00 metros encontramos o M4, com vértice no lote 
22 e o lote 23. Do M4 prosseguindo com 50,00 metros 
encontramos o M1 fechando assim o polígono, 
perfazendo uma área de 1.000,00 m², inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal nº 064.426-9. MEMORIAL 
DESCRITIVO (LOTE 24) Dos pontos M2 à o M5 forma-se 
à fachada, largura do lote. O M2, encontra-se com vértice 
com o lote 23 e o Lote 24, e possui ângulo interno de 
90°00'. Neste mesmo alinhamento, a 18,00 metros 
encontra-se o M5, com vértice com o lote 24 e o Lote 25. 
Dos pontos M5 à o M6, forma-se à lateral direita, 
comprimento do lote. Do M5 prosseguindo com 50,00 
metros do lote encontramos o M6, com vértice com o lote 
24 e o lote 25. Dos pontos M6 à o M3 forma-se o fundo do 
lote. Do M6, prosseguindo com 22,00 metros 
encontramos o M3, com vértice no lote 23 e o lote 24. Do 
M3 prosseguindo com 50,00 metros encontramos o M2 
fechando assim o polígono, perfazendo uma área de 
1.000,00 m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal nº 
064.425-0.

MEMORIAL DESCRITIVO (LOTE 24) 

Dos pontos M2 à o M5 forma-se à fachada, largura do 
lote. O M2, encontra-se com vértice com o lote 23 e o Lote 
24, e possui ângulo interno de 90°00'. Neste mesmo 
alinhamento, a 18,00 metros encontra-se o M5, com 
vértice com o lote 24 e o Lote 25. Dos pontos M5 à o M6, 
forma-se à lateral direita, comprimento do lote. Do M5 
prosseguindo com 50,00 metros do lote encontramos o 
M6, com vértice com o lote 24 e o lote 25. Dos pontos M6 
à o M3 forma-se o fundo do lote. Do M6, prosseguindo 
com 22,00 metros encontramos o M3, com vértice no lote 
23 e o lote 24. Do M3 prosseguindo com 50,00 metros 
encontramos o M2 fechando assim o polígono, 
perfazendo uma área de 1.000,00 m², inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal nº 064.425-0. 

Art. 3° - As áreas ora remembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada: 

MEMORIAL DESCRITIVO (LOTE RESULTANTE 
23/24)

 Dos pontos M1 à o M2 forma-se à fachada, largura do 
lote. O M1 encontra-se na intersecção da Rua Itaoca com 
o LOTE 22, e possui ângulo interno de 90°00'. Neste 
mesmo alinhamento, a 36,00 metros encontra-se o M2, 
com vértice com o lote 23/24 e o Lote 25. Dos pontos M2 à 
o M3, forma-se à lateral direita, comprimento do lote. Do 
M2 prosseguindo com 50,00 metros do lote encontramos 
o M3, com vértice com o lote 23/24 e o lote 25. Dos pontos 
M3 à o M4 forma-se o fundo do lote. Do M3, prosseguindo 
com 44,00 metros encontramos o M4, com vértice no lote 
22 e o lote 23/24. Do M4 prosseguindo com 50,00 metros 
encontramos o M1 fechando assim o polígono, 
perfazendo uma área de 2.000,00 m² 

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, fica revogada a Portaria n° 110 de 
03.08.2018. 

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE MAIO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

  
Diretoria de Urbanismo 

PORTARIA Nº. 079/2019
DE 05 DE JUNHO DE 2019

“Retifica a Portaria de nº. 73/2019, referente 
a o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  N º  
00901.22.09.828.2019, na forma que 
indica”. 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que 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, 
o que consta do Processo Administrativo nº 
00901.22.09.828.2019, de 30 de abril de 2019, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 73/2019, de 27 de maio 
de 2019, publicado no Diário Oficial de Camaçari de 30 de 
maio de 2019, do referente processo.
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa 

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
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LOJAS LE BISCUIT S/A., inscrita no CNPJ sob Nº 
16.233.389/0006-60, para ampliação do centro de 
distribuição correspondente à implantação de um 
galpão com área de 7.670,00 m² (equivalente à 2ª 
Etapa), localizado na Via Parafuso, Km 13 e 14, 
Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviço - ZECS e Zona de Expansão 
Controlada - ZEC 4, MACROZONA: CA.ZU.1 - 
Macrozona Urbana da Sede - Distrito Sede, Camaçari-
BA, […]. 

Leia-se: “Art. 1.º - 1.º - Conceder LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa LOJAS 
LE BISCUIT S/A., inscrita no CNPJ sob Nº 
16.233.389/0006-60, para ampliação do centro de 
distribuição correspondente à implantação de um 
galpão com área de 15.254,07 m² (equivalente à 2ª 
Etapa), localizado na Via Parafuso, Km 13 e 14, 
Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviço - ZECS e Zona de Expansão 
Controlada - ZEC 4, MACROZONA: CA.ZU.1 - 
Macrozona Urbana da Sede - Distrito Sede, 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 A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE JUNHO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 24/2019
DE 04 DE JUNHO DE 2019

Revoga a Portaria de 23/2019, publicada 
no Diário oficial do município de 03 de 
junho de 2019, edição nº 1181. 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei  

RESOLVE 

Art. 1º –   Revogar, motivada nos princípios da 
conveniência e oportunidade, o ato que designou a 

 
Art. 2º – Esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário

 
Márcia Normando Tude

Secretária Municipal de Cultura

PORTARIA N.º 03/2019
DE 10 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE

Art. 1º Constituir comissão composta pelos servidores 
abaixo relacionados e para, sob a presidência do 
primeiro, desenvolver atividades correspondentes à 
operacionalização das ações de captação de recursos, 
execução e prestação de contas de convênios federais e 
instrumentos congêneres. O prazo de mandato dos 
membros designados abaixo é de 01 (um) ano, permitida 
a recondução por período indeterminado:

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 2019.

Gilvan Silva Souza
Secretário Municipal de Turismo 

servidora SANDRA CRISTINA CERQUEIRA DOS REIS,  
cadastro 830839, para fiscalizar a execução das obras e 
serviços de engenharia para a edificação do Museu da 
Cidade.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
160/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D A :  E M P R E S A  C L I M A B O M  
REFRIGERAÇÃO LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar as Cláusulas terceira do Contrato 
n° 160/2017; DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo do quantitativo do Lote 01, item 
09, através do presente termo aditivo, acrescido o valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a 
25% (vinte e cinco por cento), do valor do item acrescido. 
Deste modo o valor global do mesmo passará a ser na 
ordem de R$ 451.849,60 (quatrocentos e cinquenta e um 
mil), oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 4019, 4024, 4018 e 2008,  
elemento 33903900 e fonte 06102000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 28 de maio de 2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 365/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  
CONTRATADA: EMPRESA LCL ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
365/2014; DO PRAZO: O contrato fica prorrogado por mais 
06 (seis) meses, de modo que, a partir de 16 de Maio de 
2019, passará a viger até 16 de novembro de 2019. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 734.940,57 (setecentos e trinta e quatro 
mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e sete 
centavos), proporcional ao período ora aditado, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na Cláusula 
anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de atualização 
de valores contratuais. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos financeiros 
para pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da ação 4040, elemento de 
despesa 3390.39 e Fonte 0100.000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. ASSINATURA: 
15/05/2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0022/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  
CONTRATADO: LUCIANA SILVA E SOUZA LTDA – ME. 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto reti-
ratificar do termo do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 
0022/2016; DA ALTERAÇÃO: Em razão do equivoco que 
se fez constar na cláusula terceira do termo aditivo ao 
contrato n. 022/2016, onde se lê: (...) do contrato n. 
093/2018, firmado originalmente em 01 de fevereiro de 

2016, conforme objeto retrocitado, leia-se: (...) do contrato 
nº. 0022/2016, firmado originalmente 01 de fevereiro de 
2016, conforme retrocitado.  Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 27/05/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de tonner visando atender as necessidades 
de impressão e reprodução de documentos para o 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. 
DATA DE ABERTURA: 18/06/2019
HORA: 09:00 (Nove Horas)
LOCAL: Sala de Reunião do ISSM, situada na Av. 
Francisco Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia

Os interessados poderão obter informações e/ou o edital 
e seus anexos na comissão permanente de licitação, no 
endereço citado acima ou no site www.compras. 
camacari.ba.gov.br.

Camaçari, 05 de Junho de 2019.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2019

Processo Administrativo: 028/2019
Pregão Presencial: 002/2019

Objeto da licitação: Aquisição de material de limpeza 
para atender às necessidades da Superintendência de 
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Trânsito e Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital.
O Pregoeiro da STT, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o resultado do Processo Licitatório na 
modalidade de Pregão Presencial de nº 002/2019, com 
base na Lei Federal n. 10.520/2002, decido ADJUDICAR 
os objetos licitados à empresa abaixo indicada, da 
seguinte forma:
LOTE ÚNICO
ü Empresa: BERTOLDO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – ME, CNPJ 14.823.745/0001-65

ü Valor total de R$ 11.350,00 (Onze mil, trezentos e 
cinquenta reais).
Camaçari - BA, 31 de Maio de 2019.

HERTZ BARRETO R. SEABRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

O Diretor Superintendente da Superintedência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), HOMOLOGA o resultado do Pregão 
Presencial nº 002/2019, que ADJUDICOU o objeto 
licitado no Lote Único à empresa BERTOLDO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 
14.823.745/0001-65, no valor total de R$ 11.350,00 
(Onze mil, trezentos e cinquenta reais), para que 
esta cumpra as finalidades da licitação que foi 
realizada. 

Camaçari(BA), 03 de Junho de 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
063/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preço para aquisição de kit anti-úlcera, meias 
compressivas, faixa para braço, luva e meia para 
proteção, para uso pós procedimento vascular e uso 

durante recuperação de queimaduras. LOTE 01: 
PROMINENTE FORNECEDOR: EBN - EMPRESA 
BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI; VALOR UNITÁRIO: 
R$ 258,95 (duzentos e cinquenta e oito reais e 
noventa e cinco centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
51.790,00 (cinquenta e um mil setecentos e noventa 
reais); LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: 
ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMERCIO E 
DISTRIBUICOES LTDA; VALOR UNITÁRIO: R$ 123,00 
(cento e vinte e três reais); VALOR GLOBAL: R$ 
61.500,00 (sessenta e um mil reais); LOTE 03: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ORTHO PAUHER 
INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA; 
VALOR UNITÁRIO: R$ 170,00 (cento e setenta reais); 
VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 
reais); LOTE 04: PROMINENTE FORNECEDOR: EBN - 
EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI; VALOR 
UNITÁRIO: R$ 207,99 (duzentos e sete reais e noventa 
e nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 103.995,00 
(cento e três mil novecentos e noventa e cinco reais); 
LOTE 05: PROMINENTE FORNECEDOR: EBN - 
EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI; R$ 229,00 
(duzentos e vinte e nove reais); VALOR GLOBAL: R$ 
114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos reais); 
LOTE 06: PROMINENTE FORNECEDOR: EBN - 
EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI; R$ 233,00 
(duzentos e trinta e três reais); VALOR GLOBAL: R$ 
116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais); 
LOTE 07: PROMINENTE FORNECEDOR: EBN - 
EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI; R$ 238,00 
(duzentos e trinta e oito reais); VALOR GLOBAL: R$ 
119.000,00 (cento e dezenove mil reais); LOTE 08: 
FRACASSADO; LOTE 09: FRACASSADO e LOTE 10: 
FRACASSADO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
03/06/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0183/2019 – 
PREGÃO Nº 063/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de kit anti-
úlcera, meias compressivas, faixa para braço, luva e 
meia para proteção, para uso pós procedimento vascular 
e uso durante recuperação de queimaduras. LOTE 01 
(KIT ANTI-ÚLCERA, SISTEMA DE SOBREPOSIÇÃO DE 
MEIAS PARA PREVENIR A FORMAÇÃO DE ÚLCERA); 
PREÇO GLOBAL: R$ 51.790,00 (cinquenta e um mil 
setecentos e noventa reais); LOTE 04 (PAR DE MEIA 
DE COMPRESSÃO 20-30MMHG, MODELO 7/8); 
PREÇO GLOBAL: R$ 103.995,00 (cento e três mil  
novecentos e noventa e cinco reais); LOTE 05 (PAR 
DE MEIA DE COMPRESSÃO 30-40MMHG, MODELO 
7/8); PREÇO GLOBAL: R$ 114.500,00 (cento e 
quatorze mil e quinhentos reais); LOTE 06 (MEIA-
CALÇA DE COMPRESSÃO 20-30MMHG); PREÇO 
GLOBAL: R$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e 
quinhentos reais) e LOTE 07 (MEIA-CALÇA DE 
COMPRESSÃO 30-40MMHG); PREÇO GLOBAL: R$ 
119.000,00 (cento e dezenove mil reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: EBN - EMPRESA 
BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 03/06/2019. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01842019 – 
PREGÃO Nº 063/2019(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de kit anti-
úlcera, meias compressivas, faixa para braço, luva e 
meia para proteção, para uso pós procedimento vascular 
e uso durante recuperação de queimaduras. LOTE 02 
(PAR DE MEIA DE COMPRESSÃO 20-30MMHG, 
MODELO 3/4); PREÇO GLOBAL: R$ 61.500,00 
(sessenta e um mil reais) e LOTE 03 (PAR DE MEIA DE 
COMPRESSÃO 30-40MMHG, MODELO 3/4); PREÇO 
GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: ORTHO PAUHER 
INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 03/06/2019. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

JULGAMENTO DE RECURSO

Processo Administrativo nº 00438.11.07.689.2019

Ref. Aplicação de penalidade em face da empresa 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – Fraude 
comprovada mediante diligência.

RECORRENTE: CONSTRUÇ~´OES E TRANSPORTES 
Gs2 LTDA

DA PRELIMINAR

Preliminarmente, é necessário salientar que o presente 
Processo Administrativo foi conduzido pela Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC dentro dos ditames da 
Constituição da República Federativa e das leis, tendo sido 
observado o devido processo legal e os princípios 
constitucionais a ele correlatos, tais como o contraditório e 
a ampla defesa. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A decisão que culminou com a aplicação da penalidade de 
suspensão  da  empresa  CONSTRUÇÕES E  
TRANSPORTES GS2 LTDA. foi publicada no Diário Oficial 
do Município no dia 15/05/2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

 

PREGÃO N.º 0114/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE PRORROGAÇÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a sessão para 
acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 
referentes ao PREGÃO N.º 0114/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Aquisição de materiais para 
Artesanato para atender as demandas da Secretaria de 
Cultura do município de Camaçari-BA, com data de 
ABERTURA marcada para o dia 17/06/2019, fica 
PRORROGADA o Acolhimento para o dia: 18/06/2019 
a partir das 08h00min; Abertura: 19/06/2019, às 09h00; 
Disputa: 19/06/2019, às 11h00, em virtude do recurso 
ser de fundo estadual, deve ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. Informações . 
Tel.: (71) 3621-6665 – Thatiana Campos Dacttes. 

www.licitacoes-e.com.br 

Na forma do art. 109, I, da Lei nº 8.666/93 o prazo para 
apresentação de recurso contra aplicação de pena de 
suspensão temporária é de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato.

Dessa forma, o recurso apresentado pela Recorrente é 
intempestivo, vez que protocolado junto a esta Comissão 
apenas no dia 24/05/2019, ou seja, no segundo dia 
posterior ao vencimento do prazo de que trata a referida 
norma federal.

De qualquer forma, por amor ao debate, e visando garantir 
à Recorrente todas as possibilidades de contraditório e 
ampla defesa, é que iremos conhecer e apreciar o referido 
instrumento de irresignação, para ao final emitir 
posicionamento.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Após análise do Recurso, verificamos que, não bastante 
a oportunidade recursal, a Recorrente, novamente, não 
apresentou provas contundentes que pudessem 
desconstituir o ilícito administrativo ou, ao menos, por em 
dúvida o quanto ratificado por esta Comissão através da 
diligência por ela questionada.

É imperioso, diante da irresignação da Recorrente, 
trazermos novamente o conteúdo da Declaração emitida 
pelo engenheiro fiscal da obra, Sr. Leandro Cabral 
Lourenço da Silva e constante dos autos do processo (fls. 
8/10), senão vejamos:
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Ainda no que concerne ao falso atestado, é possível 
ratificar a sua falsidade mediante simples análise da 
assinatura constante do documento, cujo nome assinado 
de forma cursiva não condiz com o nome do profissional 
lotado no Município de Santo Antônio de Jesus. Vejamos 
abaixo:

Em relação ao momento processual em que a 
d i l igênc ia  fo i  promovida,  a  a legação de 
extemporaneidade não pode e não deve ser motivo 
para descaracterizar a comprovada pretensão da 

Recorrente de fraudar o processo licitatório. A 
Recorrente se valeu de atestado com conteúdo falso, 
com a clara finalidade de frustrar os objetivos do 
certame licitatório, obter vantagem e se sagrar 
vencedora do processo, ferindo de morte princípios 
inerentes ao procedimento, a exemplo da legalidade, 
moralidade e competitividade.

Nesse mesmo sentido foi o posicionamento da 
Procuradoria Geral do Município que, através do 
Parecer PGM nº 1346/2019, indicou que “o fato da 
Comissão ter procedido à verificação do Atestado de 
Capacidade Técnica apresentado pela empresa 
“CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA”, 
após sua inabilitação, não retira a sua intenção de 
tentar fraudar o procedimento licitatório”.

Nesse diapasão, é cediço que os tribunais brasileiros 
reconhecem que a utilização de documento falso pelas 
licitantes frauda o caráter competitivo da licitação. 
Esse entendimento encontra fundamento legal no art. 
90 da Lei nº 8.666/93, litteris:

Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação:

Pena – detenção, de 02 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa.

Visando ratificar o quanto alegado, assim como já o 
fizemos na decisão que deu origem à penalidade ora 
questionada, trazemos a baila recorrentes 
posicionamentos do Tribunal de Contas da União – 
TCU, que, pelo visto, não foram suficientes para inibir a 
grave conduta da Recorrente, verbis:

“A apresentação de atestado com conteúdo falso 
configura, por si só, a prática de fraude à licitação e 
enseja a declaração de inidoneidade da empresa 
fraudadora para participar de l icitação na 
Administração Pública Federal.” - Acórdão 1106/2018-
Plenário
“A mera apresentação de atestado com conteúdo falso 
caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 46 da 
8.443/1992 do TCU e faz surgir a possibilidade de 
declarar a inidoneidade da licitante fraudadora.”- 
Acórdão 2988/2013-Plenário

“A apresentação de atestados com conteúdo falso 
caracteriza ilícito administrativo gravíssimo, fere 
os princípios da moralidade, da isonomia e da 
competitividade aplicáveis a todas as licitações 
públicas e faz surgir a possibilidade de o TCU 
declarar a inidoneidade da empresa fraudadora 
para participar de licitação na Administração Pública 
Federal, independentemente de a fraude ter 
resultado em prejuízo financeiro para a 
Administração.”- Acórdão 2677/2014-Plenário 
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(GRIFAMOS)

A própria Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/92), em 
seu art. 46, prevê que o referido Tribunal declarará a 
inidoneidade do licitante fraudador, litteris:

Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada 
à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 
licitante fraudador para participar, por até cinco 
anos, de licitação na Administração Pública Federal. 
(GRIFAMOS)

Ora, se o TCU entende que é possível,“independente 
de a fraude ter resultado em prejuízo financeiro 
para a Administração”, aplicar a penalidade mais 
gravosa, qual seja, a declaração de inidoneidade por 
até 05 (cinco) anos, resta, portanto, ratificada que a 
penalidade imposta à Recorrente é mais que razoável, 
diante de sua comprovada conduta imoral e grave.

Para massificar o entendimento, trazemos ainda 
r e p r e s e n t a ç ã o  r e a l i z a d a  e m  f a c e  d e  
Licitação/Concorrência do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, 
que acarretou decisão do TCU no sentido de declarar a 
inidoneidade da empresa fraudadora pelo prazo de 05 
(cinco) anos e determinar que o órgão licitante, 
estabeleça como regra, a aplicação das sanções 
previstas no art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93, 
independentemente de vínculo contratual posterior do 
licitante fraudador, verbis:

“Voto do Ministro Revisor:

Em que pese a qualidade do voto do relator, peço 
vênias para dissentir dos fundamentos de sua 
proposta.

A empresa Fort Empreendimentos e Tecnologia Ltda. 
apresentou, em licitação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), 
atestado de capacidade técncia com conteúdo falso, 
no sentido de que teria construído planta para 
instalação industrial medindo 1.452 m2.

Inabilitada, em razão de o atestado não atender aos 
requisitos do edital, a Fort interpôs recurso 
administrativo contra sua inabilitação, ocasião em que 
novamente afirmou haver construído a obra de 
engenharia declarada, in verbis:

“(...) fica claro no atestado apresentado pela Fort 
Empreendimentos a CONSTRUÇÃO de uma planta 
industrial, que nada mais é do que uma obra de 
engenharia para construção de uma unidade de 
fabricação, genericamente referida como planta 
industrial, o que efetivamente ocorreu, cumprindo, 
portanto, o exigido na peça convocatória, item 6, II.”( 
grifos do original)

Em vista dos termos do recurso, a Comissão de 
Licitação efetuou diligência junto à S.A. Pharmakos e 
Cosméticos Ltda., suposta autora do atestado de 
capacitade técnica apresentado pela Fort.

A Pharmakos negou que a Fort houvesse realizado a 
construção da obra.

Disse que o documento foi assinado por um de seus 
sócios, pensando que ele declarava apenas a 
confecção do projeto da planta industrial.

O atestado inidôneo serviu, também, para que a Fort 
procedesse à anotação de responsabilidade técnica da 
obra fictícia junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado do 
Amazonas (Crea/AM).

Desta forma, a empresa Fort produziu atestado 
absolutamente falso e o registrou no Crea/AM, para 
viabilizar sua participação na licitação, promovida pelo 
Ifam.

O relator entende que apenas houve tentativa de 
fraude, porque a empresa não foi bem sucedida no 
propósito de enganar a Comissão de Licitação.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Tribunal 
de Contas da União, a mera apresentação de atestado 
com conteúdo falso caracteriza o ilícito administrativo 
previsto no art. 46 da Lei Orgânica do TCU e faz surgir a 
possibilidade de declarar a inidoneidade da licitante 
fraudadora (acórdãos 630/2006 e 548/2007, do 
Plenário).

Chamada aos autos, a Fort não apresentou 
justificativas capazes de afastar o ilícito administrativo.

Plenamente caracterizada e comprovada a ocorrência 
de fraude à licitação, de autoria da Fort 
Empreendimentos e Tecnologia Ltda., em razão da 
utilização de documento falso, imponho-lhe a sanção 
prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992.

(...)

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 
expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 
237, inciso VI, e 246 do Regimento Interno, e 46 da Lei 
8.443/1992, em:

9.1. conhecer da presente representação, para, no 
mérito, considerá-la procedente;

(...)

9.3. rejeitar as razões de justificativa da Fort 
Empreendimentos e Tecnologia Ltda.;

9 . 4 .  d e c l a r a r  a  i n i d o n e i d a d e  d a  F o r t  
Empreendimentos e Tecnologia Ltda. para 
participar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de licitação 
na Administração Pública Federal;

9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas que, 
comprovada a prática de ato ilícito por parte de 
empresas ou profissionais, visando a frustrar os 
objetivos de certame licitatório, aplique as sanções 
previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei 
8.666/1993, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do 
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mesmo artigo, independentemente de vínculo 
contratual posterior do licitante fraudador; 

DA DECISÃO

Face ao vastamente exposto, a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC, na estrita observância das 
condições estabelecidas na Lei 8.666/93, 
fundamentada na jurisprudência dos tribunais e, por 
fim, considerando que a Recorrente não trouxe 
nenhum novo elemento que pudesse afastar a sua 
conduta inadequada, opina pelo não provimento do 
recurso da CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 
LTDA. e, consequentemente, pela aplicação da pena 
sugerida anteriormente em face da referida 
Recorrente.

É o parecer, SMJ.

Acórdão 
2179/2010- Plenário (GRIFOS NOSSOS)

Importante analisar, que na situação acima retratada, 
no voto do Ministro Revisor, fica claro que, 
igualmente a situação da Recorrente, a diligência 
foi realizada posteriormente a inabilitação da 
licitante fraudadora, o que confere legitimidade e 
confirma a adequação da conduta desta 
Comissão.

Diante de todo o exposto, não pode esta Comissão, 
diante de situação tão grave, se acovardar ao ponto 
de deixar de exigir a lisura e comportamento 
moral/ético dos eventuais interessados em contratar 
com a Administração Pública.

Permitir que tal conduta saia ilesa e sem o devido 
enquadramento legal, seria admitir que qualquer tipo 
de atitude por parte de eventuais licitantes será 
acatada e aceita para fins de se alcançar a vitória nos 
processos licitatórios deste Município.

________________________________
Larissa da Silva Macedo
Presidente em exercício

________________________________
Kézia Priscila Oliveira da Silva

Membro

________________________________
Alceny Chaves da Silva de Oliveira

Membro

D E C I S Ã O  D E F I N I T I V A  -  R E C U R S O  
ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 
PELA  [Assunto]

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o 

o o disposto no art. 109, § 4 , da Lei n 8.666/93, e

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no 
Recurso interposto pela [Assunto]; 
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados e o 
posicionamento adotado pela COPEC no 
julgamento do referido Recurso;

RESOLVE:

NEGAR PROVIMENTO ao  recu rso  da  
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA., 
para, em consonância com os princípios e normas 
que regem a licitação, manter a decisão de 
aplicação da penalidade de suspensão em face da 
referida Recorrente.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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