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Art. 2° - Compete ao CMDM - Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher:
I - Prestar assessoria direta ao Poder Executivo nas 
questões e matérias referentes aos Direitos da Mulher;
II - Estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate 
das condições de vida das mulheres no Município de 
Camaçari, visando eliminar todas as formas de 
discriminação e violência contra ela praticadas;
III - Promover e firmar convênios com organismos 
municipais, estaduais, nacionais e internacionais, 
públicos ou privados para execução de programas 
relacionados ao direito da mulher;
IV - Receber, examinar e efetuar denúncias que 
envolvam atos de discriminação da mulher em todos os 
setores da sociedade;
V - Acompanhar as investigações a apurações de delitos 
contra as mulheres e oferecer suporte às vítimas através 
de parcerias com rede de organizações sociais para 
atender suas múltiplas e variadas necessidades, 
inclusive apoio jurídico e encaminhamento para abrigo 
temporário em situação de risco externo;
VI - Desenvolver projetos que incentivem a participação 
da mulher em todos os setores da atividade social, 
criando instrumentos que permitam a organização e a 
mobilização feminina, dando total apoio às organizações 
afins;
VII - Firmar convênios com órgãos governamentais ou 
não, que possibilitem a execução de projetos relativos às 
questões femininas, resguardando-se preceitos 
constitucionais;
VIII - Zelar pelo respeito, proteção e ampliação dos 
direitos da mulher como cidadã e trabalhadora;
IX - Estimular o desenvolvimento de pesquisas e estudos 
sobre a produção da mulher, construindo acervos e 
propondo políticas de inserção da mulher na cultura, para 
preservar e divulgar o Patrimônio Histórico e Cultural da 
Mulher;
X - Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em 
vigores relacionados aos direitos da mulher;
XI - Sugerir a adoção de medidas normativas para 
modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas 
municipais que constituam discriminação contra a 
mulher;
XII - Sugerir a adoção de providências que visem a 
eliminar discriminação de gêneros, encaminhando-as ao 
poder público competente;
XIII - Estabelecer os critérios para a aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres.

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA

Art. 3° - CMDM tem a seguinte estrutura:
I - Presidente;
II - Plenário;

DECRETO N. 7283/2020
DE 31 DE JANEIRO DE 2020

Institui o Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de 
Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º – Fica instituído, na forma de Lei n. 702/2005, 
artigo 10, o Regimento Interno do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, aprovado em reunião ordinária, 
conforme Resolução nº 001/2019 CMDM, na forma do 
Anexo I.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA MULHER DE CAMAÇARI
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - Reportando a Lei n°702/2005 de 03 de novembro 
de 2005, no seu artigo 1°, fica criado o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher CMDM, órgão 
consultivo e deliberativo, com a finalidade de formular 
diretrizes, programas e políticas públicas relacionadas 
coma promoção de discriminação e violência contra as 
mesmas, de modo a assegurar-lhes igualdade em 
direitos e obrigações previstos na Constituição Federal.

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES

DECRETOS



III - Câmaras especializadas;
IV - Secretária.

CAPÍTULO IV - DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Seção I - Da Composição

Art. 4° - O Conselho será composto por 12 (doze) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 
06 (seis) representantes do Poder Público e 06 (seis) 
representantes da Sociedade Civil organizada, 
escolhidos entre cidadãos que tenham idoneidade moral 
e atuação efetiva na garantia dos direitos da mulher.
I - Serão indicadas 2 (duas) representantes de cada uma 
das Secretarias elencadas para composição da entidade 
governamental, 1 (uma) titular e 1 (uma suplente).
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES;
b) Secretaria Municipal de Saúde - SESAU;
c) Secretaria Municipal de Educação - SEDUC;
d)Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude -  
SEJUV;
e) Secretaria Municipal de Cultura - SECULT;
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - 
SEDEC.
II - representantes de entidades não-governamentais 
atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou 
atendimento às mulheres, nas seguintes categorias:
a) 6 (seis) representantes de associação ou entidade, 
sociedade civil organizada, escolhidos entre cidadãos 
que tenham idoneidade moral e atuação efetiva na 
garantia dos direitos.
Art. 5° - Para jus de indicação para composição do 
Conse lho ,  são  cons ide ras  en t i dades  não  
governamentais:
§1° - Órgãos de classe e sindicatos de profissionais com 
políticas e ações explícitas e regulares de atendimento e 
promoção dos direitos da mulher.
§2° - Associação ou movimento de mulheres, 
devidamente localizado, em atividade há mais de 1 (um) 
ano;
§3° - Outras entidades legalmente constituídas com 
funcionamento regular por tempo não inferior a 1 (um) 
ano, desde que atuantes no campo da produção e defesa 
dos direitos da mulher e que esteja regularmente 
estabelecidas no município no mínimo há 2 (dois) anos.

Seção II - Da Eleição

Art. 6° - O CMDM elegerá entre seus membros sua 
diretoria executiva composta de Presidente, Plenário, 
Câmara Especializada e Secretária, sendo esta 
requisitada a Secretaria de origem, SEDES.
Parágrafo único - As entidades só poderão convocar as 
eleições se estiverem legalmente constituídas com 
funcionamento regular por tempo não inferior a 1 (um) 
ano, desde que atuantes no campo da promoção e 
defesa dos direitos das mulheres no Município de 
Camaçari.
Art. 7° - A diretoria executiva do CMDM será eleita pela 
maioria absoluta dos membros do conselho, dentre 
representantes governamentais e não-governamentais, 
com direito a voto aberto.

Art. 8° - Em caso de empate, a decisão realizar-se-á 
através de sorteio.
Parágrafo único - A Presidência do CMDM será composta 
por eleição.

Seção III - Da Organização

Art. 9° - O plenário do CMDM é instância de deliberação 
superior constituída pela reunião ordinária ou 
extraordinária dos seus membros.
Art. 10 - Cumpre ao órgão responsável pela Política 
Municipal dos Direitos das Mulheres, providenciar a 
alocação de recursos materiais, inclusive financeiros, 
necessários ao pleno funcionamento e representação do 
Conselho.

Seção IV - Do Funcionamento

Art. 11 - O planejamento será aprovado em assembleia.

CAPÍTULO V - DA PRESIDÊNCIA
Seção I - Da Constituição e Competência

Art. 12 - A presidência do CMDM será composta por uma 
Presidente eleita pelas conselheiras dentre as 
integrantes do Plenário para um mandato de 2 (dois) 
anos.
Art. 13 - A Presidente, em seus afastamentos legais, 
ausências e impedimentos será substituída pela 
suplente.
Art. 14° - A Presidente do CMDM compete:
I - presidir o CMDM, coordenando e supervisionando as 
suas atividades;
II - presidir e coordenar o funcionamento do Plenário;
III - representar o CMDM ou se fazer representar perante 
autoridade Municipais, Estaduais, Nacionais e 
Internacionais;
IV - requisitar recursos e materiais necessários à 
execução dos trabalhos do CMDM;
V - propor a criação de comissões permanentes formadas 
por representantes de secretarias municipais e órgãos 
parceiros, com o objetivo de viabilizar as políticas de 
gênero na estrutura governamental;
VI - sugerir estudos e medidas que visem a melhoria da 
execução das atividades do CMDM;
VII - exercer suas atividades de modo imparcial, 
protegendo os direitos das mulheres, independente de 
qualquer política partidária;
VIII - indicar a designação de pessoal para compor o 
quadro do CMDM;
IX - zelar pela observância e aplicação das leis, decretos 
e regulamentos nas esferas municipal, estadual e federal;
X - comunicar diretamente aos órgãos do Poder 
Execut ivo Munic ipa l  e  demais  autor idades 
representativas, as recomendações do CMDM, 
solicitando as providências necessárias;
XI - expedir, ad referendum do Plenário, normas 
complementares relativas à execução das atividades de 
rotina do CMDM;
XII - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
XIII - no exercício de suas funções específicas de 
Presidente do Conselho, poderá:
a) convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
b) autorizar a apresentação de matéria nas reuniões do 
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Plenário por pessoas que sejam conselheiras;
c) indicar, dentre as integrantes do Plenário, a relatora de 
matérias;
d) homologar os atos específicos relatados em cada 
reunião;
e) apresentar ao Plenário, para aprovação, o programa 
de atividades e o relatório de atividades do CMDM;
f) praticar os demais atos necessários ao cumprimento 
das finalidades do Plenário que lhe forem oficialmente 
atribuídos.

CAPÍTULO VI - DO PLENÁRIO
Seção I - Da Constituição e Composição do 

Plenário

Art. 15 - O Plenário é formado pela totalidade das 
conselheiras titulares.
Art. 16 - O Plenário será presidido pela Presidente do 
CMDM.
Parágrafo único - As suplentes poderão ser convocadas 
para reuniões do Plenário e passarão á condição de 
titulares nos casos de vacância ou impedimento das 
conselheiras titulares.
Art. 17 - O mandato das conselheiras será de até 2 (dois) 
anos, podendo haver recondução.
Art. 18 - A conselheira que não comparecer, no período de 
1 (um) ano, a 3 (três) reuniões consecutivas e/ou 5 (cinco) 
intercaladas deixará de integrar a Plenária, perdendo o 
mandato, sendo substituída por uma nova indicação, que 
integrará ao Conselho até o final do mandato para o que 
fora nomeada a titular.
Parágrafo Único - A conselheira dispensada será 
notificada normalmente.

Seção II - Do Funcionamento do Plenário
Art. 19 - O Plenário reunir-se-á 1 vez por mês 
ordinariamente e extraordinariamente por convocação 
da Presidente, ou em decorrência de requerimento 
subscrito por, no mínimo, 2/3 (dois terços) das 
conselheiras.
§1° - As reuniões extraordinárias serão convocadas, por 
escritos, com antecedência de, no mínimo, 3 (três) dias.
§2° - As reuniões serão realizadas com a presença de, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das conselheiras.
Art. 20 - As deliberações do Plenário serão tomadas por 
maioria simples de suas integrantes mediante votação 
específica para cada matéria e as decisões serão 
consignadas em ata devidamente assinada pela 
Presidente.
Art. 21 - O Plenário exercera as suas funções decidindo 
acerca de:
I - aprovação do plano anual das atividades do CMDM;
II - proposta de alteração do Regimento Interno;
III - pedidos de licença, afastamento definitivo ou 
temporário e de substituição das conselheiras;
IV - matérias que lhe sejam encaminhadas e digam 
respeito às mulheres, observada a competência do 
CMDM;
V - ratificação de convênios, protocolos e acordos com 
órgãos municipais, nacionais e internacionais, públicos e 
privados;
VI - instituição de comissões consultivas permanentes ou 
temporárias.

Seção III - Atribuições do Plenário

Art. 22 - São atribuições das conselheiras:
I - participar e votar nas reuniões;
II - relatar matérias em estudo;
III - propor e requerer esclarecimento que sirvam á 
apreciação de matéria em estudo;
IV - promover e apoiar o intercambio e articulação entre 
as instituições governamentais e não-governamentais no 
âmbito das áreas de atuação do CMDM;
V - acompanhar a implantação de políticas públicas de 
gênero;
VI - atuar na sensibilização e mobilização da sociedade 
para promover a eliminação dos preconceitos e 
discriminação contra as mulheres;
VII - desempenhar outras atividades que lhes forem 
atribuídas pela Presidente;
VIII - propor a instituição de comissões consultivas 
permanentes ou temporárias;
IX - criar grupos de trabalhos e comissões para estudos, 
projetos especiais e de trabalho interno;
X - praticar os demais atos necessários ao cumprimento 
das finalidades do Plenário.

CAPÍTULO VII - DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

Art. 23 - As Câmaras especializadas serão assessoradas 
por Instituições governamentais e não-governamentais. 
São órgãos encarregados de analisar e compatibilizar 
planos e atividades de proteção aos direitos humanos das 
mulheres, com as normas que regem a matéria no âmbito 
de sua competência sendo composta por 4 (quatro) 
membros escolhidos pelo Plenário, dentre cidadãos da 
comunidade, com notável interesse na causa, devendo 
ser observado em sua composição a presença de no 
mínimo 02 (dois) representantes do Plenário.
I - orçamento e planejamento;
II - elaboração e monitoramento de plano municipal de 
políticas para mulheres;
III – educação, cultura e esporte;
IV - segurança, emprego e renda;
V - habitação e saúde;
VI - desenvolvimento social;
VII- Comunicação.

CAPÍTULO VIII - DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Art. 24 - Compete à Secretária Executiva do CMDM:
I - fazer ata e registrá-la em livro próprio;
II - instruir processos e preparar atos administrativos de 
competência da Presidência;
III - cuidar da comunicação interna e externa do 
Conselho;
IV - promover a divulgação do CMDM e a difusão de 
informações sobre a realidade da população feminina;
V - organizar e manter o acervo de publicações;
VI - praticar os demais atos necessários à promoção do 
CMDM que lhe forem atribuídos pela presidência;
VII - coordenar a elaboração do relatório anual do CMDM;
VIII - recolher propostas e sugestões das conselheiras e 
encaminhá-las à Presidente do CMDM;
IX- substituir a Presidente, a pedido da mesma, em seus 
impedimentos.

CAPÍTULO IX - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA MULHER – FMDM
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Art. 25 - Constituem receitas do FMDM:
I - receitas orçamentárias vinculadas;
II- produtos provenientes de aplicações financeiras;
III - resultado operacional próprio;
IV - transferência de recursos, mediante convênios ou 
ajustes com entidades de direito público interno ou 
organismos privados, nacionais e internacionais;
V - doações e contribuições de qualquer natureza de 
pessoas físicas ou jurídicas.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS

Art. 26 - As funções dos membros do Plenário não serão 
remuneradas, sendo reconhecido como interesse 
público e de relevante valor social.
Art. 27 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão 
solucionadas em conjunto pela Presidente e pelo 
Plenário do CMDM.
Art. 28 - Cabe ao Plenário do CMDM a elaboração e/ou 
qualquer alteração do Regimento Interno após 
aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros.
Art. 29 - A cobertura e o pavimento das despesas com 
transportes e locomoção, estadia e alimentação não 
serão assumidas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania. 
Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÉBORA VANÓLIA CALDAS SAMPAIO

Presidente CMDM-Camaçari/BA

DECRETO N º 7290/2020
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Decreta Ponto Facultativo para o funcionalismo público 
municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que os festejos carnavalescos na Capital 
ocorrerão entre os dias 20 a 25 de fevereiro;

Considerando que esses festejos se prolongam até o 
dia 26 de fevereiro (quarta-feira de cinzas);

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista que os 
dias decretados como ponto facultativo são 
compensados;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo para o 
funcionalismo público municipal, no âmbito da 
administração pública direta e indireta, os dias 24 de 
fevereiro (segunda-feira) e 26 de fevereiro (quarta-feira), 

do ano em exercício.

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja a paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente da Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelo dia objeto do ponto facultativo 
previsto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições neste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO 2020

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,  Considerando a necessidade de 
regularização da situação do quadro de recursos 
humanos da administração municipal direta, de acordo 
com o regime único estatutário, Considerando o 
resultado do Concurso Público nº 001/2013 

resolve:

Considerando a Decisão Judicial nos Processos 
nº0504782-31.2018.8.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o (a) candidato(a) aprovado(a) 
em concurso público, abaixo relacionado, e que atendeu 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO – MONTE GORDO

Nº.       Nome    Insc.   Clas.
01 MARIA CLARA CARVALHO 
     MAGALHÃES          79821882      4º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM   13 DE FEVEREIRO DE 2020

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO  
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oRESOLUÇÃO N  212/ 2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  217/2019 vinculado ao Auto de 

oInfração n  3694 / 2017 tendo como Contribuinte 
PROQUIGEL QUIMICA S/A, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 28/11/2019, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir por 
Manter a Decisão proferida pela Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais.

Camaçari, 13 de Dezembro de 2019.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes
Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  213/ 2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  218/2019 vinculado ao Auto de 

oInfração n  3695 / 2017 tendo como Contribuinte 
PROQUIGEL QUIMICA S/A, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 28/11/2019, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir por 
Manter a Decisão proferida pela Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais.

Camaçari, 13 de Dezembro de 2019.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes
Cadastro: 8088-8

PORTARIA Nº. 004/2020
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, Resolve:

Art. 1º - Suspender o gozo das férias concedidas no mês 
de fevereiro de 2020, ao servidor ANDRÉ FONSECA 
DAMASCENO, Matrícula nº 831441, ocupante do cargo 
de Assessor de Comunicação, referente ao período 
aquisitivo de 2018 a 2019, para fruição em data oportuna, 
a ser fixada por essa secretaria.
 

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº05/2020
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º- Designar Renata Matos Lavinscky da Silva, 
assistente administrativo do quadro de pessoal da 
Secretaria de Saúde, matrícula funcional nº62309; Lêda 
Batista Lima, matrícula funcional nº 9803-3 e Maria de 
Fátima Rodrigues Dias, matrícula funcional nº 9703-9, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão de Sindicância Investigativa, destinada a 
apurar, no prazo de 30 dias (trinta) dias, os fatos de que 
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trata o processo de nº 01787.23.01.477.2019.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE.

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO QUINTAS DAS 
LAGOAS PRIVILEGE, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento QUINTAS DAS LAGOAS PRIVILEGE, 
que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, GENIVAL SEIXAS GRAÇA, doravante 
denominado MUNICÍPIO, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal nº 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007 e Decreto de 27 de julho de 2018, e do 
ou t ro  lado,  ANTEAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA, sociedade 
limitada inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº 03.772.819/0001-65, com sede na Av 
Santos Dumont nª 6061 Edf. Helitower SL 717 - Portão, 
Lauro de Freitas - BA, CEP 42717-740, Bahia, neste ato 
representado por seu representante legal, NUMA 
POMPILIO SANMIGUEL LIORY JUNIOR, portador do 
CPF nº 081.626.687-56 doravante denominada 
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico do Loteamento QUINTAS DAS 
LAGOAS PRIVILEGE, tendo em vista o constante 

processo administrativo nº 02494.22.09.061.2017 de 02 
de outubro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 175.299,26 m² (cento e 
setenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove metros 
quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), 
destinada ao empreendimento denominado Loteamento 
QUINTAS DAS LAGOAS PRIVILEGE situado na 
Rodovia BA-099, área desmembrada da Fazenda São 
Francisco, Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari 
– Bahia, e possui o memorial descritivo: Iniciando no 
ponto 0 de coordenadas E = 603885,194 e S = 
8606546,342. Deste, partindo para o ponto 1 de 
coordenadas E = 603871,194 e S = 8606567,342. Deste, 
partindo para o ponto 2 de coordenadas E = 603859,194 
e S = 8606569,342. Deste, partindo para o ponto 3 de 
coordenadas E = 603806,194 e S = 8606550,342. Deste, 
partindo para o ponto 4 de coordenadas E = 603758,193 
e S = 8606559,342. Deste, partindo para o ponto 5 de 
coordenadas E = 603682,193 e S = 8606533,341. Deste, 
partindo para o ponto 6 de coordenadas E = 603668,193 
e S = 8606504,341. Deste, partindo para o ponto 7 de 
coordenadas E = 603633,192 e S = 8606494,341. Deste, 
partindo para o ponto 8 de coordenadas E = 603628,192 
e S = 8606482,341. Deste, partindo para o ponto 9 de 
coordenadas E = 603633,192 e S = 8606457,341. Deste, 
partindo para o ponto 10 de coordenadas E = 603604,192 
e S = 8606448,341. Deste, partindo para o ponto 11 de 
coordenadas E = 603585,192 e S = 8606427,34. Deste, 
partindo para o ponto 12 de coordenadas E = 603554,192 
e S = 8606391,34. Deste, partindo para o ponto 13 de 
coordenadas E = 603553,192 e S = 8606362,34. Deste, 
partindo para o ponto 14 de coordenadas E = 603554,192 
e S = 8606349,34. Deste, partindo para o ponto 15 de 
coordenadas E = 603530,192 e S = 8606300,339. Deste, 
partindo para o ponto 16 de coordenadas E = 603485,191 
e S = 8606245,339. Deste, partindo para o ponto 17 de 
coordenadas E = 603451,191 e S = 8606180,338. Deste, 
partindo para o ponto 18 de coordenadas E = 603444,191 
e S = 8606107,338. Deste, partindo para o ponto 19 de 
coordenadas E = 603472,191 e S = 8606080,337. Deste, 
partindo para o ponto 20 de coordenadas E = 603465,605 
e S = 8606052,697. Deste, partindo para o ponto 21 de 
coordenadas E = 603492,209 e S = 8606035,37. Deste, 
partindo para o ponto 22 de coordenadas E = 603496,669 
e S = 8606016,758. Deste, partindo para o ponto 23 de 
coordenadas E = 603481,191 e S = 8605998,337. Deste, 
partindo para o ponto 24 de coordenadas E = 603481,191 
e S = 8605972,337. Deste, partindo para o ponto 25 de 
coordenadas E = 603482,191 e S = 8605859,336. Deste, 
partindo para o ponto 26 de coordenadas E = 603474,191 
e S = 8605829,335. Deste, partindo para o ponto 27 de 
coordenadas E = 603479,191 e S = 8605795,335. Deste, 
partindo para o ponto 28 de coordenadas E = 603467,768 
e S = 8605768,095. Deste, partindo para o ponto 29 de 
coordenadas E = 603467,782 e S = 8605765,835. Deste, 
partindo para o ponto 30 de coordenadas E = 603467,971 
e S = 8605759,989. Deste, partindo para o ponto 31 de 
coordenadas E = 603468,277 e S = 8605755,001. Deste, 
partindo para o ponto 32 de coordenadas E = 603468,673 
e S = 8605750,742. Deste, partindo para o ponto 33 de 
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coordenadas E = 603469,13 e S = 8605747,081. Deste, 
partindo para o ponto 34 de coordenadas E = 603469,619 
e S = 8605743,887. Deste, partindo para o ponto 35 de 
coordenadas E = 603470,114 e S = 8605741,029. Deste, 
partindo para o ponto 36 de coordenadas E = 603470,585 
e S = 8605738,377. Deste, partindo para o ponto 37 de 
coordenadas E = 603471,01 e S = 8605735,821. Deste, 
partindo para o ponto 38 de coordenadas E = 603471,386 
e S = 8605733,338. Deste, partindo para o ponto 39 de 
coordenadas E = 603471,716 e S = 8605730,926. Deste, 
partindo para o ponto 40 de coordenadas E = 603472,002 
e S = 8605728,584. Deste, partindo para o ponto 41 de 
coordenadas E = 603472,248 e S = 8605726,309. Deste, 
partindo para o ponto 42 de coordenadas E = 603472,455 
e S = 8605724,1. Deste, partindo para o ponto 43 de 
coordenadas E = 603472,626 e S = 8605721,954. Deste, 
partindo para o ponto 44 de coordenadas E = 603472,764 
e S = 8605719,871. Deste, partindo para o ponto 45 de 
coordenadas E = 603472,872 e S = 8605717,849. Deste, 
partindo para o ponto 46 de coordenadas E = 603472,961 
e S = 8605715,896. Deste, partindo para o ponto 47 de 
coordenadas E = 603473,04 e S = 8605714,02. Deste, 
partindo para o ponto 48 de coordenadas E = 603473,12 
e S = 8605712,228. Deste, partindo para o ponto 49 de 
coordenadas E = 603473,211 e S = 8605710,531. Deste, 
partindo para o ponto 50 de coordenadas E = 603473,323 
e S = 8605708,935. Deste, partindo para o ponto 51 de 
coordenadas E = 603473,468 e S = 8605707,45. Deste, 
partindo para o ponto 52 de coordenadas E = 603473,656 
e S = 8605706,083. Deste, partindo para o ponto 53 de 
coordenadas E = 603473,893 e S = 8605704,84. Deste, 
partindo para o ponto 54 de coordenadas E = 603474,175 
e S = 8605703,712. Deste, partindo para o ponto 55 de 
coordenadas E = 603474,494 e S = 8605702,689. Deste, 
partindo para o ponto 56 de coordenadas E = 603474,84 
e S = 8605701,759. Deste, partindo para o ponto 57 de 
coordenadas E = 603475,207 e S = 8605700,911. Deste, 
partindo para o ponto 58 de coordenadas E = 603475,585 
e S = 8605700,134. Deste, partindo para o ponto 59 de 
coordenadas E = 603475,966 e S = 8605699,415. Deste, 
partindo para o ponto 60 de coordenadas E = 603476,342 
e S = 8605698,745. Deste, partindo para o ponto 61 de 
coordenadas E = 603476,706 e S = 8605698,114. Deste, 
partindo para o ponto 62 de coordenadas E = 603477,057 
e S = 8605697,52. Deste, partindo para o ponto 63 de 
coordenadas E = 603477,397 e S = 8605696,966. Deste, 
partindo para o ponto 64 de coordenadas E = 603477,727 
e S = 8605696,453. Deste, partindo para o ponto 65 de 
coordenadas E = 603478,047 e S = 8605695,982. Deste, 
partindo para o ponto 66 de coordenadas E = 603478,358 
e S = 8605695,554. Deste, partindo para o ponto 67 de 
coordenadas E = 603478,661 e S = 8605695,171. Deste, 
partindo para o ponto 68 de coordenadas E = 603478,959 
e S = 8605694,834. Deste, partindo para o ponto 69 de 
coordenadas E = 603479,251 e S = 8605694,543. Deste, 
partindo para o ponto 70 de coordenadas E = 603479,542 
e S = 8605694,294. Deste, partindo para o ponto 71 de 
coordenadas E = 603479,838 e S = 8605694,081. Deste, 
partindo para o ponto 72 de coordenadas E = 603480,144 
e S = 8605693,9. Deste, partindo para o ponto 73 de 
coordenadas E = 603480,464 e S = 8605693,744. Deste, 
partindo para o ponto 74 de coordenadas E = 603480,804 
e S = 8605693,608. Deste, partindo para o ponto 75 de 
coordenadas E = 603481,168 e S = 8605693,487. Deste, 

partindo para o ponto 76 de coordenadas E = 603481,562 
e S = 8605693,375. Deste, partindo para o ponto 77 de 
coordenadas E = 603481,99 e S = 8605693,267. Deste, 
partindo para o ponto 78 de coordenadas E = 603482,454 
e S = 8605693,16. Deste, partindo para o ponto 79 de 
coordenadas E = 603482,953 e S = 8605693,05. Deste, 
partindo para o ponto 80 de coordenadas E = 603483,488 
e S = 8605692,934. Deste, partindo para o ponto 81 de 
coordenadas E = 603484,059 e S = 8605692,808. Deste, 
partindo para o ponto 82 de coordenadas E = 603484,668 
e S = 8605692,671. Deste, partindo para o ponto 83 de 
coordenadas E = 603485,315 e S = 8605692,517. Deste, 
partindo para o ponto 84 de coordenadas E = 603485,999 
e S = 8605692,344. Deste, partindo para o ponto 85 de 
coordenadas E = 603486,722 e S = 8605692,15. Deste, 
partindo para o ponto 86 de coordenadas E = 603487,481 
e S = 8605691,934. Deste, partindo para o ponto 87 de 
coordenadas E = 603488,275 e S = 8605691,699. Deste, 
partindo para o ponto 88 de coordenadas E = 603489,103 
e S = 8605691,446. Deste, partindo para o ponto 89 de 
coordenadas E = 603489,962 e S = 8605691,177. Deste, 
partindo para o ponto 90 de coordenadas E = 603490,851 
e S = 8605690,892. Deste, partindo para o ponto 91 de 
coordenadas E = 603491,768 e S = 8605690,592. Deste, 
partindo para o ponto 92 de coordenadas E = 603492,711 
e S = 8605690,281. Deste, partindo para o ponto 93 de 
coordenadas E = 603493,679 e S = 8605689,958. Deste, 
partindo para o ponto 94 de coordenadas E = 603494,671 
e S = 8605689,625. Deste, partindo para o ponto 95 de 
coordenadas E = 603495,687 e S = 8605689,282. Deste, 
partindo para o ponto 96 de coordenadas E = 603496,725 
e S = 8605688,93. Deste, partindo para o ponto 97 de 
coordenadas E = 603497,786 e S = 8605688,57.Deste, 
partindo para o ponto 98 de coordenadas E = 603503,385 
e S = 8605686,672. Deste, partindo para o ponto 99 de 
coordenadas E = 603511,907 e S = 8605683,708. Deste, 
partindo para o ponto 100 de coordenadas E = 
603515,285 e S = 8605682,294. Deste, partindo para o 
ponto 101 de coordenadas E = 603518,763 e S = 
8605680,488. Deste, partindo para o ponto 102 de 
coordenadas E = 603520,192 e S = 8605678,334.
Deste, partindo para o ponto 103 de coordenadas E = 
603564,192 e S = 8605771,335. Deste, partindo para o 
ponto 104 de coordenadas E = 603596,192 e S = 
8605865,336. Deste, partindo para o ponto 105 de 
coordenadas E = 603618,193 e S = 8605949,336. Deste, 
partindo para o ponto 106 de coordenadas E = 
603658,193 e S = 8606046,337. Deste, partindo para o 
ponto 107 de coordenadas E = 603679,193 e S = 
8606100,338. Deste, partindo para o ponto 108 de 
coordenadas E = 603685,193 e S = 8606151,338. Deste, 
partindo para o ponto 109 de coordenadas E = 
603716,193 e S = 8606177,338. Deste, partindo para o 
ponto 110 de coordenadas E = 603741,193 e S = 
8606210,339. Deste, partindo para o ponto 111 de 
coordenadas E = 603772,194 e S = 8606252,339. Deste, 
partindo para o ponto 112 de coordenadas E = 
603782,194 e S = 8606278,339. Deste, partindo para o 
ponto 113 de coordenadas E = 603789,194 e S = 
8606296,339. Deste, partindo para o ponto 114 de 
coordenadas E = 603826,194 e S = 8606351,34. Deste, 
partindo para o ponto 115 de coordenadas E = 
603878,194 e S = 8606418,34. Deste, partindo para o 
ponto 116 de coordenadas E = 603932,195 e S = 
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8606484,341. Deste, partindo para o ponto 117 de 
coordenadas E = 603884,194 e S = 8606518,341. Deste, 
partindo para o ponto 0 de coordenadas E = 603885,194 
e S = 8606546,342, início deste memorial.  

II – Documentação: o imóvel no qual o loteamento será 
implantado encontra-se devidamente registrado no 
Cartório de 1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – BA, sob matrículas nº 37.588, de 19 de 
setembro de 2014, nº 34.455, de 31 de outubro de 2012, 
nº 34.456, de 06 de dezembro de 2013. e nº 34.481, de 12 
de dezembro de 2013.

III – Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento predominantemente residencial sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Complementar 
Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008 e Lei Federal 
nº. 6.766, de 19 de Dezembro de 1979 com alterações 
posteriores, com 4 (quatro) glebas residenciais, 
distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.
. 
IV – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 175.299,26 m² (cento e setenta e 
cinco mil, duzentos e noventa e nove metros quadrados e 
vinte e seis decímetros quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial, com 99.186,58 m² (noventa e nove 
mil centos e oitenta e seis metros quadrados e cinquenta 
e oito centésimos), equivalentes à 56,58% (cinquenta e 
seis vírgula cinquenta e oito por cento) da área do 
empreendimento distribuída em quatro (quaro) sub-
glebas, conforme listagem a seguir:

 Área Total  99.186,58 m²

2a) Áreas públicas totalizando 9.406,69 m  (nove mil 
quatrocentos e seis metros quadrados e sessenta e nove 
centésimos), correspondendo a 5,36% (cinco vírgula 
trinta e seis por cento) da área total do empreendimento, 

2e áreas verdes com 4.300,13 m  (quatro mil e trezentos 
metros quadrados e treze centésimos), correspondendo 
a 3,97% (três vírgula noventa e sete por cento) da área 
líquida do empreendimento; sendo assim distribuídas:

2 Área Total  9.406,69 m

a) Área de preservação permanente, referente à lagoa, 
com 66.942,57 m² (sessenta e seis mil e novecentos e 
quarenta e dois metros quadrados e cinquenta e sete 
centésimos), equivalendo a 38,19% (trinta e oito vírgula 
dezenove por cento) da área total do empreendimento.

b) Área institucional e complementação de área 
2verde correspondendo a 53.000,00m  (cinquenta e três 

mil metros quadrados), correspondendo a 30,24% (trinta 
vírgula vinte e quatro por cento) da área total do 
empreendimento, doada na mesma poligonal da fazenda 
São Francisco, sendo a devida lavratura e escritura de 
doação a ser realizada em até 30 dias do aceite do 
MUNICÍPIO, arcando o PROPRIETÁRIA com todos os 
encargos necessários decorrentes da transferência, sem 
nenhum ônus ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus ivamente pe la  PROPRIETÁRIA ,  com 
pavimentação de tratamento asfáltico ou piso 
Intertravado, disposto sobre base de arenoso 
compactada, apresentando: pista com largura mínima de 
7,00m (sete metros), passeio de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros), nos dois lados da rua e meios-
fios padrão DNER, sendo 1,00m (um metro) de faixa 
gramada, mais 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) de passeio.

II – Acesso: O acesso será executado, exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, conforme especificação do 
pontilhão aprovado pelo INEMA e projeto apresentado ao 
MUNICÍPIO;

III – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, com grama e piso cimentados nas 
áreas públicas.

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR;

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

VI – Rede de coleta de esgoto: O sistema de coleta de 
e s g o t o s  s a n i t á r i o s  s e r á  i m p l a n t a d o  p e l a  
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas da EMBASA.

VII – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
14 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1354 - Pagina. 08 de 16



drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR.

VIII - Identificação das áreas públicas: As áreas 
públicas deverão estar devidamente sinalizadas com 
placas confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO

Lei 1120 de 25 de novembro de 2010 e Lei 913 de 03 
de setembro de 2008.”

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras de infraestrutura será de 
24 (vinte quatro) meses, a contar do início das obras, 
conforme cronograma de obras aprovado, sendo 
prorrogável por 2 (dois) anos por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo máximo 
de 1 (um) ano contado da expedição da competente licença 
para implantação do empreendimento pelo Município ou sua 
renovação e emissão do registro. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:

a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira do presente 
Termo de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a 
sua exclusiva responsabilidade, no prazo indicado na 
cláusula quarta;

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão de 
alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.
d) Liberará área caucionada integralmente, assim que 
cumprida, comprovadamente, as disposições deste 
instrumento em sua totalidade;
e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do Loteamento, 
sendo possível a sua emissão parcial.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIAS

Como garantia à plena execução das obras de infraestrutura 
do empreendimento, fica caucionado ao Município a Sub-
Gleba 04 com área de 31.047,04m² (trinta e um mil e 
quarenta e sete metros e quatro decímetros quadrados), 
equivalente a 31% (trinta e um por cento) da área total dos 
lotes, em conformidade com o art. 39 da Lei 913/2008.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data Alvará do Loteamento, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do 1º Ofício do Registro de 
Imóveis da Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a PROPRIETÁRIA, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.

CLÁUSULA NONA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 27 de janeiro de 2020

MUNICÍPIO:
GENIVAL SEIXAS GRAÇA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
COMÉRCIO LTDA
 PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 

1. 

2.

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física ALINE SILVA DE 
JESUS, através do CREDENCIAMENTO N º 001/2019 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
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e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 
Março de 2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/02/2020 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE -  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0162/2020. CONTRATADO: ALINE 
SILVA DE JESUS. Credenciamento 001/2019. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Costa Verão e nas lavagens 
tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, que 
acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$ 4.872,00 (Quatro mil, 
oitocentos e setenta e dois reis). Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36.00, fonte de recurso: 0100000. DATA 
DA ASSINATURA: 10/02/2020. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física CASSIO EMANUEL 
SILVA CALMON, através do CREDENCIAMENTO N º 
001/2019 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Costa Verão e nas lavagens tradicionais e 
eventos da Secretaria de Cultura, que acontecerão no 
período Janeiro de 2020 a Março de 2020. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 10/02/2020. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0109/2020. CONTRATADO: CASSIO 
EMANUEL SILVA CALMON. Credenciamento 
001/2019. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 
Março de 2020. O valor do contrato é de R$ 3.344,63 
(Três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 
sessenta e três centavos). Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 
33.90.36.00, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2020. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física EDUARDO MELO 
SOUZA, através do CREDENCIAMENTO N º 001/2019 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 

Março de 2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/02/2020 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE -  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0102/2020. CONTRATADO: EDUARDO 
MELO SOUZA. Credenciamento 001/2019. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Costa Verão e nas lavagens 
tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, que 
acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$ 3.344,63 (Três mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36.00, fonte de 
recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2020. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física ERALDO DE 
SANTANA BRANDÃO, através do CREDENCIAMENTO 
N º 001/2019 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Costa Verão e nas lavagens tradicionais e 
eventos da Secretaria de Cultura, que acontecerão no 
período Janeiro de 2020 a Março de 2020. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 10/02/2020. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0099/2020. CONTRATADO: ERALDO 
DE SANTANA BRANDÃO. Credenciamento 001/2019. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão e nas 
lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, 
que acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$ 3.344,63 (Três mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36.00, fonte de 
recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2020. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física EUDES DO CARMO 
SILVA, através do CREDENCIAMENTO N º 001/2019 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 
Março de 2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
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10/02/2020 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE -  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0098/2020. CONTRATADO: EUDES DO 
CARMO SILVA. Credenciamento 001/2019. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Costa Verão e nas lavagens 
tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, que 
acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$ 3.344,63 (Três mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36.00, fonte de 
recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2020. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física THAISE SILVA DOS 
SANTOS, através do CREDENCIAMENTO N º 001/2019 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 
Março de 2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/02/2020 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE -  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0071/2020. CONTRATADO: THAISE 
SILVA DOS SANTOS. Credenciamento 001/2019. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão e nas 
lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, 
que acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$2.293,52 (Dois mil, 
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36.00, fonte de 
recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2020. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física AUGUSTO LISBOA 
VIANA, através do CREDENCIAMENTO N º 001/2019 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Costa Verão 
e nas lavagens tradicionais e eventos da Secretaria de 
Cultura, que acontecerão no período Janeiro de 2020 a 
Março de 2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/02/2020 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE -  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0138/2020. CONTRATADO: AUGUSTO 
LISBOA VIANA. Credenciamento 001/2019. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Costa Verão e nas lavagens 
tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, que 
acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. O valor do contrato é de R$ 3.480,00  (Três mil, 
quatrocentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 
33.90.36.00, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 10/02/2020. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa f ís ica  THALITA 
EVANGELISTA DOS SANTOS PENELUC, através do 
CREDENCIAMENTO N º 001/2019 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Costa Verão e nas lavagens 
tradicionais e eventos da Secretaria de Cultura, que 
acontecerão no período Janeiro de 2020 a Março de 
2020. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/02/2020. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0075/2020. CONTRATADO: THALITA 
E VA N G E L I S TA D O S  S A N TO S  P E N E L U C .  
Credenciamento 001/2019. Objeto: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Costa Verão e nas lavagens tradicionais e 
eventos da Secretaria de Cultura, que acontecerão no 
período Janeiro de 2020 a Março de 2020. O valor do 
contrato é de R$ 3.344,63 (Três mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). 
Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 2030, 
elemento de despesa: 33.90.36.00, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2020. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

Registro de preços para 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0031/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
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aquisição de laminas de bisturi, lanceta, garrote, 
máscara cirúrgica e kit para teste de urease, para atender 
as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 
Acolhimento: 02/03/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 03/03/2020, às 09h00min; Disputa: 
03/03/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o 

PREGÃO - N.º 206/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos e soluções, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 01: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO 
DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI-ME; VALOR UNITÁRIO: R$ 6,60 (seis reais e 
sessenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 15.180,00 
(quinze mil cento e oitenta reais); LOTE 02: 
F R A C A S S A D O ;  L O T E  0 3 :  P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA  SANTOS 
EIRELI; VALOR UNITÁRIO: R$ 5,67 (cinco reais e 
sessenta e sete centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais); LOTE 
04: PROMINENTE FORNECEDOR :  DANIELA 
CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI; VALOR UNITÁRIO: 
R$ 4,058 (quatro reais e cinquenta e oito milésimos 
de centavo); VALOR GLOBAL: R$ 4.058,00 (quatro mil 
e cinquenta e oito reais); LOTE 05: PROMINENTE 
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 
EIRELI; VALOR UNITÁRIO: R$ 1,333 (um real 
trezentos e trinta e três milésimos de centavo); 
VALOR GLOBAL: R$ 19.995,00 (dezenove mil 
novecentos e noventa e cinco reais); LOTE 06: 
PROMINENTE FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA 
SOUZA SANTOS EIRELI; VALOR UNITÁRIO: R$ 14,00 
(quatorze reais); VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 (mil e 
quatrocentos reais); LOTE 07: PROMINENTE 
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 

EIRELI; VALOR UNITÁRIO: R$ 22,00 (vinte e dois 
reais); VALOR GLOBAL: R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais) e LOTE 08: PROMINENTE 
FORNECEDOR: ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.; R$ 2,494 (dois reais 
quatrocentos e noventa e quatro milésimos de 
centavo); VALOR GLOBAL: R$ 4.988,00 (quatro mil 
novecentos e oitenta e oito reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 03/02/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0057/2020 – 
PREGÃO Nº 206/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos e soluções, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 01 
(BRIMONIDINA, TARTARATO DE, 2MG/ML, SOLUÇÃO 
OFTALMICA, FRASCO COM 5ML); VALOR GLOBAL: 
R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO 
DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI-ME. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0058/2020 – 
PREGÃO Nº 206/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos e soluções, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 03 
(DARIFENACINA, BROMIDRATO DE, 15MG 
COMPRIMIDO); VALOR GLOBAL: R$ 5.670,00 (cinco 
mil seiscentos e setenta reais); LOTE 04 
(DESVENLAFAXINA, SUCCINATO, 100 MG, 
COMPRIMIDO); VALOR GLOBAL: R$ 4.058,00 (quatro 
mil e cinquenta e oito reais); LOTE 05 (DIVALPROATO 
DE SÓDIO, 500MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 
PROLONGADA); VALOR GLOBAL: R$ 19.995,00 
(dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais); 
LOTE 06 (DOMPERIDONA 1MG/ML,SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO COM 100ML); VALOR GLOBAL: VALOR 
GLOBAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 
LOTE 07 (OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO COM 100ML SERINGA DOSADORA); 
VALOR GLOBAL: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais) e LOTE 08 (OXIBUTININA CLORIDRATO DE 
1 0 M G , C O M P R I M I D O  D E  L I B E R A Ç Ã O  
CONTROLADA); VALOR GLOBAL: R$ 4.988,00 (quatro 
mil novecentos e oitenta e oito reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 
EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preço para aquisição de materiais para a 
realização de oxigenoterapia de barreira (aspirador 
Venturi, conector, fluxômetro para válvula, tomada dupla 
e tripla para ar comprimido e oxigênio, válvula 
reguladora), para atender as Unidades de Pronto 
Atendimento e do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência da Secretaria de Saúde do município

 

9.651,60

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0177/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

.

 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 
C A R A P I Á  C O M E R C I O  D E  P R O D U T O S  
HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: R$  
(nove mil seiscentos e cinqüenta e um reais e 
sessenta centavos); LOTE 02: PROMITENTE 
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FORNECEDOR CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: 
R$ 8.000,00 (oito mil reais); LOTE 03: PROMITENTE 
FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR 
GLOBAL: R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte 
reais); LOTE 04: PROMITENTE FORNECEDOR: 

; VALOR GLOBAL: R$ 6.940,50 (seis mil 
novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos); 
LOTE 05: PROMITENTE FORNECEDOR: 

; 
VALOR GLOBAL: R$  (dois mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa centavos); LOTE 06: 
PROMITENTE FORNECEDOR: 

; VALOR 
GLOBAL: R$ 1.878,40 (um mil oitocentos e setenta e 
oito reais e quarenta centavos); LOTE 07: 
PROMITENTE FORNECEDOR: 

VALOR 
GLOBAL: R$ 11.890,00 (onze mil oitocentos e noventa 
reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/02/2020. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0023/2020 – 
PREGÃO Nº 0177/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o 

.
 LOTE 01 (

): VALOR GLOBAL: R$  (nove mil 
seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta 
centavos); LOTE 02 (

); VALOR GLOBAL: R$ 
8.000,00 (oito mil reais); LOTE 03 (

); VALOR 
GLOBAL: R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte 
reais PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 
C A R A P I Á  C O M E R C I O  D E  P R O D U T O S  
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
03/02/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0024/2020 – 
PREGÃO Nº 0177/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o 

.

 

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI

CIRÚRGICA 
SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

2.999,90

CIRÚRGICA SÃO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

CIRÚRGICA SÃO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI; 

Registro de Preço para 
aquisição de materiais para a realização de 
oxigenoterapia de barreira (aspirador Venturi, conector, 
fluxômetro para válvula, tomada dupla e tripla para ar 
comprimido e oxigênio, válvula reguladora), para atender 
as Unidades de Pronto Atendimento e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência da Secretaria de Saúde 
do município

ASPIRADOR VENTURI PARA AR 
COMPRIMIDO, ASPIRADOR VENTURI PARA 
OXIGÊNIO 9.651,60

CONECTOR EM Y, 22M X 15F, EM 
MATERIAL AUTOCLAVÁVEL

CONECTOR EM T, 
22MX15F EM MATERIAL AUTOCLAVÁVEL

); 

Registro de Preço para 
aquisição de materiais para a realização de 
oxigenoterapia de barreira (aspirador Venturi, conector, 
fluxômetro para válvula, tomada dupla e tripla para ar 
comprimido e oxigênio, válvula reguladora), para atender 
as Unidades de Pronto Atendimento e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência da Secretaria de Saúde 
do município

 
L O T E  0 4  (

): VALOR 
GLOBAL: R$ 6.940,50 (seis mil novecentos e quarenta 
reais e cinqüenta centavos); LOTE 05 (

); VALOR GLOBAL: R$  (dois mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa 
centavos); LOTE 06 (

); VALOR 
GLOBAL: R$ 1.878,40 (um mil oitocentos e setenta e 
oito reais e quarenta centavos LOTE 07 (

); VALOR GLOBAL: R$ 11.890,00 (onze mil 
oitocentos e noventa reais PROMITENTE 
FORNECEDOR:  

. DATA DA 
ASSINATURA: 03/02/2020. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS.

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0223/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para aquisição de ortoftaldeido e fita 
teste, para atender as Unidades de Saúde do município. 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: GROW 
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA;  (ITEM 01) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e 
cinqüenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 44.500,00 
(quarenta e quatro mil e quinhentos reais); (ITEM 02) 
VALOR UNITÁRIO: R$ 110,00 (cento e dez reais); 
VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais), perfazendo o valor global do lote R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
06/02/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0065/2020 – 
PREGÃO Nº 0223/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
ortoftaldeido e fita teste, para atender as Unidades de 
Saúde do município. LOTE 01: (ITEM 01 - 
O R T O F TA L D E I D O ,  S O L U Ç Ã O  N E U T R A  
CONCENTRADA IGUAL OU SUPERIOR A 0,55%). 
QUANTIDADE: 200; UF: GL.  VALOR UNITÁRIO: R$ 
222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinqüenta 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 44.500,00 (quarenta e 
quatro mil e quinhentos reais); (ITEM 02 - FITA TESTE, 

F L U X Ô M E T R O  PA R A V Á V U L A 
REGULADORA DE AR COMPRIMIDO, FLUXÔMETRO 
PARA VÁVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO

TOMADA 
DUPLA PARA AR COMPRIMIDO, CONEXÃO DUPLA, 
TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO 
DUPLA 2.999,90

TOMADA TRIPLA PARA AR 
COMPRIMIDO, CONEXÃO TRIPLA, TOMADA TRIPLA 
PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO DUPLA

); VÁLVULA 
REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, 
VÁLVULA REGULADORA PARA REDE/PAREDE DE 
OXIGÊNIO

); 
C IRÚRGICA SÃO FEL IPE 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
14 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1354 - Pagina. 13 de 16



INDICADA PARA VERIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
DO ORTOFTALDEIDO). QUANTIDADE: 50; UF: fr.   
VALOR UNITÁRIO: R$ 110,00 (cento e dez reais); 
VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais). PROMITENTE FORNECEDOR: GROW 
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA;  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA 
LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 06/02/2020. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0244/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
04/02/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0066/2020 – 
PREGÃO Nº 0244/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI. 

ELIAS NATAN 
MORAES DIAS 

 

 

DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020. 
– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0067/2020 – 
PREGÃO Nº 0244/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA, HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

 
A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL do Município de Camaçari - BA, torna 
público para conhecimento dos interessados que em 
virtude de falhas no envio das informação, 
RESOLVEM, tornar sem efeito, a publicação da 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, referente ao 
PREGÃO - N.º 0223/2018 (ELETRÔNICO), cujo 
objeto é o registro de preços para aquisição de 
Material de expediente (piloto para quadro branco 
preto, vermelho e azul e pincel atômico preto, 
vermelho e azul), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal, veiculada no DOM nº 1351 de 11 de 
fevereiro de 2020.  
 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL do Município de Camaçari - BA, torna 
público para conhecimento dos interessados que em 
virtude de falhas no envio das informação, 
RESOLVEM, tornar sem efeito, publicação do 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º036/2019 & 037/2019, referente ao PREGÃO - N.º 
0223/2018 (ELETRÔNICO), cujo objeto é o registro

, veiculada 
no DOM nº 1351 de 11 de fevereiro de 2020.
 

DATA DA ASSINATURA: 
04/02/2020. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 de 
preços para aquisição de Material de expediente 
(piloto para quadro branco preto, vermelho e azul e 
pincel atômico preto, vermelho e azul), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte, às 10h30min, na sala de reuniões do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-
se extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM 
D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, estando presentes os seguintes 
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 
analista em seguro social – economia, e ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum 
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 
pauta: a) monitoramento da carteira de 
investimentos do ISSM; b) definição de novas 
aplicações em renda variável; e c) o que ocorrer. 
Aberta a reunião, o gestor de recursos e membro nato 
do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a 
recomendação da SMI Consultoria enviada por e-mail 
em 04/02/2020, anexo, na qual é sugerida uma 
realocação do benchmark IRF-M1 para o benchmark 
IRF-M1+, no percentual de 3% do PL do ISSM. 
Ademais, ressaltou que na data de ontem o mercado 
apresentou uma queda considerável das 
rentabilidades, o que impactou negativamente no 
desempenho de todos os fundos de renda variável do 
ISSM, solicitando assim que essas recentes 
modificações no cenário econômico sejam analisadas 
pelo Comitê na presente reunião. Após as devidas 
discussões, os membros do Comitê de Investimentos 
deliberaram, por unanimidade, pela realização das 
seguintes movimentações: (i) resgate de R$ 15 
milhões do Fundo IRF-M1 e aplicação do mesmo 
valor no Fundo IRF-M1+, ambos mantidos na Caixa 
Econômica Federal; e (ii) resgate de R$ 3 milhões do 
Fundo IRF-M1 e aplicação do mesmo valor no Fundo 
FIC Ações Multigestor, ambos da Caixa Econômica 
Federal. Passado ao próximo item da pauta, b) 
definição de novas aplicações em renda variável, 
considerando que ainda não foi concluído o 
credenciamento dos novos fundos, a saber, 
BRADESCO FIC FIA ALPHA INSTITUCIONAL IBRX, 
CNPJ n° 14.099.976/0001-78, e ITAÚ SMALL CAP 

VALUATION FIC FIA, CNPJ n° 01.063.897/0001-65, 
considerando a mudança de cenário acima relatada e 
a decisão pela aplicação de recursos no Fundo Caixa 
FIC Ações Multigestor constante no item anterior 
desta ata, os membros do Comitê de Investimentos 
resolveram, por unanimidade, suspender novas 
aplicações em renda variável até ulterior deliberação. 
E nada mais havendo passível de registro, o gestor de 
recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO 
DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela 
Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a 
presente ata que vai por mim e pelos demais 
assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete 

Convidado

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte, às 11h00min, na sala de reuniões do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a 
presidência do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, ERNÂNI 
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BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, estando 
presentes os seguintes servidores convidados: 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro 
social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe 
de gabinete, SAULO DOS SANTOS CLEMENTE, 
executivo da ASSET do Banco Santander, 
WELLINGTON NUNES PASSOS JÚNIOR, 
representante do setor de investimentos do Banco 
Santander, RINALDO MARCOS MARTINS DE 
ALMEIDA, representante do Banco Santander. A 
teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) visita técnica da 
ASSET do Banco Santander; e b) o que ocorrer. 
Aberta a reunião, o gestor de recursos e membro 
nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a 
presença dos representantes da ASSET do Banco 
Santander, concedendo a palavra ao executivo 
SAULO DOS SANTOS CLEMENTE, o qual, na 
oportunidade, apresentou os produtos disponíveis 
do Banco Santander, tecendo breves comentários 
sobre os últimos acontecimentos no país e no 
mundo que implicaram no mercado financeiro e 
suas respectivas consequências, ressaltando que 
os indicadores de investimentos são direcionados 
para os fundos de risco, uma vez que, diante do 
atual cenário econômico, os fundos de renda fixa 
não trarão uma rentabilidade satisfatória, de modo 
que a aplicação de recursos somente nesse 
seguimento inviabilizaria o alcance da meta atuarial 
prevista na Política de Investimentos do ISSM – 
2020. E nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 
23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai 
por mim e pelos demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidado

SAULO DOS SANTOS CLEMENTE
Executivo da ASSET do Banco Santander

Convidado

WELLINGTON NUNES PASSOS JÚNIOR
Representante do Setor de Investimentos do Banco 

Santander

Convidado

RINALDO MARCOS MARTINS DE ALMEIDA
Representante do Banco Santander

Convidado
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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