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PORTARIA Nº 230/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 4398/2018, 

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) KELLY MENESES 

FERNANDES, matricula 60369, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor III, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 23/03/2009 a 22/03/2014, após 
compensação das faltas justificadas e/ou licença sem 

vencimentos, o período aquisitivo será de 23/03/2009 a 

23/03/2016, a partir de  06 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 264/2020
 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

                                                           

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 

PORTARIA Nº 199/2020
 DE 11 DE FEVEREIRODE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 e Lei Municipal 1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 5671/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ACÁCIA REGINA 

COUTO, matricula 62402, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Assistente 

Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 02/05/2011 a 12/05/2016 pelos períodos 

fracionados de 01 (um) mês, a partir de 02 de Março de 

2020, 01 (um) mês, a partir de 03 de Agosto de 2020, 01 

(um) mês, a partir de 01 de Outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
FEVEREIRODE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE
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1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 
Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 441/2019,

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) SELMA CIRIACO 

BARROS, matricula 3224, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Assistente 

Administrativo lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 09 (nove) 
meses referente aos quinquênios aquisitivos de 

17/05/1990 a 16/05/1995, 17/05/1995 a 16/05/2000 e 

17/05/2000 a 16/05/2005, a partir de 02 de Março de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

HELDER DE ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                            

PORTARIA Nº 013/2020
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

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

RESOLVE

Art. 1º Ficam designados os servidores Sérgio Sílvio 
Santos Miranda, matrícula nº 60.678-7 e Reinaldo 
Passos Moreira, matrícula 60.679-9, para realizarem 
auditoria fiscal no âmbito do ISS – Imposto Sobre o 
Serviço, em conformidade com o Convênio de 
Cooperação Técnica nº 002/2016, firmado com a 
Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, cujo 
objeto é o compartilhamento de informações fiscais.

Art. 2º Pelo exercício das atividades, os servidores 
perceberão a Gratificação de Produtividade instituída 

pelo Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013, na 
proporção de 100% (cem por cento), de acordo com o 
disposto no §2º do art. 5º do referido Decreto, com 
redação atualizada pelo Decreto nº 5878, de 28 de janeiro 
de 2015, bem como os benefícios de que trata o art. 7º da 
lei 1.351/14 de 26 de setembro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação, e revoga a Portaria nº 001, de 08 de janeiro 
de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

EDITAL Nº 001/2020NOTIFICAÇÃO DE 
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO 

SIMPLES NACIONAL – 2020  

Com fundamento no disposto do § 6º do Art. 16 e dos 
Incisos V e XVI do Art. 17, da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, bem como no Art. 14 da 
Resolução nº 140, de 22 de maio de 2018, expedida pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional, e nos artigos 234, III, 
alínea c, e 235, IV, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 
2009 c/c o Art. 11, IV, do Decreto nº 5712, de 11 de junho 
de 2014, FICAM NOTIFICADAS as microempresas e 
empresas de pequeno porte relacionadas no Anexo 
Único, do INDEFERIMENTO da opção pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições – Simples Nacional, para o ano-calendário 
de 2020, em virtude de apresentarem irregularidades 
com a Fazenda Pública Municipal.

O termo individualizado de indeferimento da opção 
somente poderá ser obtido via Internet no endereço 

eletrônico www.sefaz.camacari.ba.gov.br >> Menu >> 
Simples Nacional >> Pedidos de Opção >> Consulta 
ao Termo de Indeferimento da Opção, até o 
vencimento do prazo para impugnação.

O termo de indeferimento refere-se tão somente a 
irregularidades com a Fazenda Pública Municipal de 
Camaçari. Caso a empresa possua irregularidades com 
os demais entes da federação, estes expedirão seus 
respectivos termos.

Considerando as disposições do Art. 39, §5º, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do 
Art. da 121, §1º, da Resolução CGSN nº 140, de 22 de 
maio de 2018, bem assim do Art. 15 do Decreto nº 5712, 
de 11 de junho de 2014, a empresa poderá IMPUGNAR o 
indeferimento da opção pelo Simples Nacional – 2020, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia seguinte ao da 
publicação deste Edital, salvo se coincidir em dia não útil 
quando a contagem terá início no primeiro dia útil 
seguinte. A impugnação deverá ser formulada 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
28 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1361 - Pagina. 02 de 16

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



individualmente por estabelecimento (Matriz e/ou Filial) 
com pendência, mediante requerimento  próprio 
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

www.sefaz.camacari.ba.gov.br >> Menu >> Download 
>> Formulários >> Impugnação ao Indeferimento da 
Opção, dirigida ao Secretário da Fazenda do Município 
de Camaçari e protocolizada na Coordenadoria de 
Atendimento Municipal – CAM/Sede, com endereço à 
Rua Francisco Drummond, s/nº - Centro Administrativo, 
Camaçari, devendo ser anexados à mesma:

§ Cópia do Termo de Indeferimento da Opção;

§ Cópia do CNPJ;

§ Cópia do ato constitutivo do contribuinte, e, sendo o 

caso, suas alterações posteriores, ou o instrumento de 

constituição consolidado, regularmente registrados no 

órgão competente;

§ Cópia do documento de identidade do representante 

legal ou mandatário da empresa;

§ Procuração, com firma reconhecida, caso a 

impugnação não seja subscrita por sócio da empresa;

§ Outros documentos auxiliares na fundamentação da 

impugnação apresentada.

Da decisão da impugnação não caberá recurso, sendo 

definitiva na esfera administrativa.

Impugnação protocolizada fora do prazo não será objeto 

de consideração.

Camaçari, 27 de fevereiro de 2020.

Núcleo de Gestão do Simples Nacional

Diana Moraes

Técnico Fazendário

Cad.: 63016-6

ANEXO ÚNICO
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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 05/03/2020, às 10hs, 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: Paulo Sérgio Dias Nunes 
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Camaçari, 27 de Fevereiro de 2020

____________________________________________
Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 
Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA Nº. 008/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 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 Fica corrigido erro material cometido na Portaria nº 
003/2020:
 
Onde se lê no artigo 1º:

“Contrato Administrativo nº 503/2010”. 

Leia-se:

“Contrato Administrativo nº 503/2019”. 

Art. 2º Continuam inalterados os demais dispositivos da 
Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 31 de janeiro de 
2020.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, DE 20 DE FEVEREIRO 
DE 2020. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0487/2019

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Elias Natan Moraes Dias, 
no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato nº 
0487/2019, firmado entre o Município de Camaçari/BA e 
a empresa BARRETOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.890.627/0001-53, cujo objeto é a aquisição de 
rouparia e fardamento para atender as necessidades dos 
usuários e profissionais da UPA Arembepe, PA Nova 
Aliança, PA Monte Gordo, PA Vila de Abrantes; Centros 
de Especialidades, SAMU 192; Agentes comunitários e 
Agentes de Endemias do Município de Camaçari- Ba.

Onde se lê:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é R$ 38.828,40 (Trinta e oito 
mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos),

Leia-se:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é R$ 38.825,60 (Trinta e oito 
mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos),

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0487/2019.

Camaçari, 19 de fevereiro de 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

PORTARIA N° 23/2020    
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de um  lote com área 
total de 1.000,00m², situado no Loteamento 
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Parque Real Serra Verde, Quadra EF, Lote 
2060 Camaçari- BA. As áreas a serem 
desmembradas resultarão em três lotes, 
passando a possuir Lote 2060A com área 
total de 500,00m², Lote 2060B com área 
total de 250,00m² e Lote 2060C com área 
total de 250,00m², na forma que indica.  

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
02393.22.09.005.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 lote situado 
no Loteamento Parque Real Serra Verde, Quadra EF, 
Lote 2060 Camaçari- BA, inscrito no censo imobiliário 
Municipal sob n° 071.319 medindo 1.000,00 m² a ser 
desmembradas em 03 novas áreas: Lote 2060A com 
área total de 500,00m², Lote 2060B com área total de 
250,00m² e Lote 2060C com área total de 250,00m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de OSVALDO SEVERO HOMEM, brasileiro, 
industriário, RG 02.292.449-39 SSP/BA e CPF/MF sob 
nº: 247.856.875-68, casado sob regime da comunhão 
parcial de  bens com HELÓINA URUGA HOMEM, 
brasileira, do lar, Rg 04.536.612-89 SSP/BA e CPF/MF 
505.878.205-78, residentes e domiciliados na Rua Dois 
de Maio, nº 380, Bairro Dois de Julho, Camaçari- Bahia, 
pelo preço de R$ 10.000,00, conforme o registro no 
Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 2364 e 
Inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob n° 
071.319.

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

LOTE 2060

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V-1, de coordenadas, 
E=578094.00 N=8589937.23, deste segue confrontando 
de um lado, com a RUA DA TORRE, e do outro lado, com 
a RUA QDA. EF. Com azimute de 155°13'29", por uma 
distância de 25.00m, até o ponto V-2, de coordenadas, 
E=578104.48 N=8589914.53, deste segue confrontando 
de um lado, com a RUA QDA. EF. e do outro lado, com o 
TERRENO DA DONA ZEFA, com azimute de 245°13'29" 
por uma distância de 40.00m, até o ponto V-5, de 
coordenadas, E=578068.16 N=8589897.77, deste segue 
confrontando de um lado, com o TERRENO DE DONA 
ZEFA, e do outro lado, com o TERRENO VAZIO, com 
azimute de 335°13'29", por uma distância de 25.00m, até 
o ponto V-6, de coordenadas, E=578057.68 
N=8589920.47, deste segue confrontando de um lado, 
com o TERRENO VAZIO, e do outro lado, com a RUA DA 
TORRE, com azimute de 65°13'29", por uma distância de 
40.00 m, até o ponto V-1, de coordenadas, E=578094.00 

N= 8589937.23. O perímetro da área é de 130,00 m e 
totalizando área total de 1.000,00 m². 

Art. 3º - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE 2060A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V-1, de coordenadas, 
E=578094.00 N=8589937.23, deste segue confrontando 
de um lado, com a RUA DA TORRE, e do outro lado, com 
a RUA QDA. EF. Com azimute de 155°13'29", por uma 
distância de 25.00m, até o ponto V-2, de coordenadas, 
E=578104.48 N=8589914.53, deste segue confrontando 
de um lado, com a RUA QDA. EF. e do outro lado, com o 
TERRENO DE DONA ZEFA, com azimute de 245°13'29" 
por uma distância de 20.00m, até o ponto V-3, de 
coordenadas, E=578086.32 N=8589906.15, deste segue 
confrontando de um lado, com o TERRENO DA DONA 
ZEFA, e do outro lado, com o lote B com azimute de 
335°13'29", por uma distância de 25.00m, até o ponto V-
8, de coordenadas, E=578075.84 N=8589928.85, deste 
segue confrontando de um lado, com o lote B, e do outro 
lado, com a RUA DA TORRE, com azimute de 65°13'29", 
por uma distância de 20.00 m, até o ponto V-1, de 
coordenadas, E=578094.00  N=8589937.23. O 
perímetro Lote 2060A é de 90,00 m e totalizando área 
de 500,00m².

LOTE 2060B

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V-8, de coordenadas, 
E=578075.84 N=8589928.85, deste segue confrontando 
de um lado,  com a RUA DA TORRE, e do outro lado, com 
o LOTE A. Com azimute de 155°13'29", por uma distância 
de 25.00m, até o ponto V-3, de coordenadas, 
E=578086.32 N=8589906.15, deste segue confrontando 
de um lado, com o LOTE A. e do outro lado, com o 
TERRENO DE DONA ZEFA, com azimute de 245°13'29" 
por uma distância de 10.00m, até o ponto V-3, de 
coordenadas, E=578077.24 N=8589901.96, deste segue 
confrontando de um lado, com o TERRENO DE DONA 
ZEFA, e do outro lado, com o LOTE C, com azimute de 
335°13'29", por uma distância de 25.00m, até o ponto V-
7, de coordenadas, E=578066.76 N=8589924.66, deste 
segue confrontando de um lado, com o LOTE C, e do 
outro lado, com a RUA DA TORRE, com azimute de 
65°13'29", por uma distância de 10.00 m, até o ponto V-8, 
de coordenadas, E=578075.84  N=8589928.85. O 
perímetro do Lote 2060B é de 70,00 m totalizando 
uma área de 250,00m².

LOTE 2060C

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V-7, de coordenadas, 
E=578066.76 N=8589924.66, deste segue confrontando 
de um lado, com a RUA DA TORRE, e do outro lado, com 
o LOTE B. Com azimute de 155°13'29", por uma 
distância de 25.00m, até o ponto V-4, de coordenadas, 
E=578077.24 N=8589901.96, deste segue confrontando 
de um lado, com o LOTE B, e do outro lado com o 
TERRENO DE DONA ZEFA., com azimute de 245°13'29" 
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por uma distância de 10.00m, até o ponto V-5, de 
coordenadas, E=578068.16 N=8589897.77, deste segue 
confrontando de um lado, com o TERRENO DE DONA 
ZEFA, e do outro lado com o TERRENO VAZIO, com 
azimute de 335°13'29", por uma distância de 25.00m, até 
o ponto V-6, de coordenadas, E=578057.68 
N=8589920.47, deste segue confrontando de um lado, 
com o TERRENO VAZIO e do outro lado, com a RUA DA 
TORRE,  com azimute de 65°13'29",  por uma distância 
de 10.00 m, até o ponto V-7, de coordenadas, 
E=578066.76  N=8589924.66. O perímetro do Lote 
2060C é de 70,00 m totalizando uma área de 250,00m².

Art. 4°-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.

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 20 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N°24/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (um) lote de terra 
designadas como lote de n°1144  com área 
de 1.000,00 m², localizados no Loteamento 
Parque Real Serra Verde, Quadra CD, 
limitando-se com a  Rua Tia Bia, com 
inscrição Municipal sob nº 111801, neste 
Município de Camaçari, no Estado da 
Bahia, tendo como lotes resultantes do 
desmembramento, o Lote 1144A com área 
de  594,80m²  e Lote 1144B com área 
405,20m², na forma que indica.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 
02558.22.09.005.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o  desmembramento de 01 (um) lote de 

terra designado pelo nº 1144  com área de 1.000,00 m², 
localizados no Loteamento Parque Real Serra Verde, 
Quadra CD, sob. matrícula de n° 22.378, com inscrição 
Municipal sob nº 111801, neste Município de Camaçari, 
no Estado da Bahia ,tendo como lotes resultantes do 
desmembramento o Lote 1144A com área de  594,80m² e 
Lote 1144B com área 405.20m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de CELINA SANTIAGO DE JESUS , solteira 
do lar, inscrito no CPF sob nº: 413.852.335-91, RG  sob 
nº 01426795-00 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua 
Menor, n° 26, Gleba B, Camaçari- Bahia conforme os 
registros no Cartório do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 
22.378 referente ao lote de n° 1144 da Quadra CD do 
Loteamento Parque Real Serra Verde.

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

LOTE A SER DESMEMBRADO 1144

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido lote tem 
25.00m de frente para rua do Tia Bia, 25.00m de fundo 
limitando-se com Quem é de direito, 40.00m do lado 
esquerdo, confrontando-se com o Lote 1140, e 40.00m 
pelo lado direito, confrontando com rua dos Coqueirais, 
totalizando uma área 1000.00m² e Perímetro 130.00m.

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8.590.568,283m Norte e 577.042,651m Leste, seguindo 
com distância de 40.00 m e azimute plano de 150°29'55" 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas 
8.590.533,470m Norte e  577.062,349m  Leste, 
confrontando neste trecho á direita com a rua dos 
Coqueirais, dai seguindo com a  distancia 25.00m, e 
azimute plano de 240°29'55" chega-se ao marco V4 de 
coordenadas planas  8.590.521,158m Norte e 
577.040,590m Leste, confrontando neste trecho á direita 
com Quem é de direito (Rua dos Coqueirais), dai 
seguindo com distância de 40.00 m e azimute plano de 
330°29'55" chega-se ao marco V5 de coordenadas 
planas  8.590.555,972m Norte e  577.020,893m Leste,  
confrontando neste trecho á esquerda com Lote 1140, dai 
seguindo com distância de 25.00 m e azimute plano de 
60°29'55" chega-se ao marco V1, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho de 
frente com rua Tia Bia, perfazendo uma área de 
1000.00m²  e perímetro de 130.00m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE  RESULTANTE 1114A
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LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
14.87m de frente para a rua Tia Bia, 14.87m  de fundo, 
limitando-se com Quem é de direito, 40.00m de um lado 
direito,  confrontando-se com Lote 1144B resultante do 
desmembramento e 40.00m pelo  lado esquerdo, 
confrontando com o Lote 1140, totalizando uma área  
594,80m² e Perímetro 109.74 m. 
Partindo do marco V5 de coordenadas planas 
8.590.555,972m Norte e 577.020,893m Leste,  seguindo 
com distância de 14.87 m e azimute plano de 60°29'55" 
chega-se ao marco V6 de coordenadas planas  
8.590.563,295m Norte e  577.033,835m  Leste, 
confrontando neste trecho com a rua Tia Bia, dai 
seguindo com a  distancia 40.00m, e azimute plano de 
150°29'55" chega-se ao marco V3 de coordenadas 
planas 8.590.528,481m Norte e 577.053,532m Leste, 
confrontando neste trecho com o Lote 1144B resultante 
do desmembramento, dai seguindo com distância de 
14.87m e azimute plano de 240°29'55" chega-se ao 
marco V4 de coordenadas planas 8.590.521,158m Norte 
e 577.040,590m  Leste,  confrontando neste trecho com 
Quem é de direito, dai seguindo com distância de 40.00 m 
e azimute plano de 330°29'55" chega-se ao marco V5, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o Lote 1140, perfazendo uma área de 
594.80m²  e perímetro de 109.74m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM

LOTE  RESULTANTE 1114B

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
10.13m de frente para rua Tia Bia, 10.13m  de fundo, 
limitando-se com Quem é de direito, 40.00m de um lado 
direito,  confrontando-se com rua dos Coqueirais e 
40.00m pelo lado esquerdo, confrontando com o Lote 
1144A resultante dos desmembramento, totalizando uma 
área 405.20m² e Perímetro 106.26 m. 
Partindo do marco V6 de coordenadas planas 
8.590.563,295m Norte e  577.033,835m Leste,  
seguindo com distância de 10.13m e azimute plano de 
60°29'55" chega-se ao marco V1 de coordenadas planas  
8.590.568,283m Norte e 577.042,651m Leste, 
confrontando neste trecho com rua Tia Bia, dai seguindo 
com a  distancia 40.00m, e azimute plano de 150°29'55" 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas 
8.590.533,470m Norte e  577.062,349m  Leste, 
confrontando neste trecho com rua dos Coqueirais, dai 
seguindo com distância de 10.13m e azimute plano de 
240°29'55" chega-se ao marco V3 de coordenadas 
planas 8.590.528,481m Norte e 577.053,532m Leste,  
confrontando neste trecho com Quem é de direito, dai 
seguindo com distância de 40.00 m e azimute plano de 
330°29'55",  chega-se ao marco V6, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho 
com Lote 1144A resultante do desmembramento, 
perfazendo uma área de 405.20m²  e perímetro de 
106.26m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 

encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM

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, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 20 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Serviços Públicos – SESP, no uso de 
suas atribuições legais, vem tornar pública a abertura do 
Edital de Recadastramento dos atuais beneficiários e 
Cadastramento dos alunos ingressantes no ano de 
2020 no Programa de Transporte Social, Técnico e 
Universitário – TSTU, para o período letivo de 2020.1, 
com base no Decreto Municipal nº 6.821/2017, publicado 
no Diário Oficial do Município nº 834, de 21 de dezembro 
de 2017.

P a r a  r e a l i z a r  o  C A D A S T R A M E N T O  e  
RECADASTRAMENTO, o beneficiário deverá acessar o 
link disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Camaçari (http://www.camacari.ba.gov.br), em link 
específico.

O aluno que efetuar o cadastramento via web, entre os 
dias 02 a 06 de março, deverá, dentro desse mesmo 
período comparecer a um dos postos de atendimento do 
programa, localizados na SESP/LIMPEC, Loteamento 
Espaço Alfa - Jardim Limoeiro, s/nº, e/ou na Prefeitura 
Avançada da Orla, na Estrada do Coco Km 13, s/nº, 
Abrantes, munido dos seguintes documentos:
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1) Ficha de cadastramento (modelo no site da PMC: 
http://www.camacari.ba.gov.br), em link específico;

2) CPF;

3) RG;

4) Título de Eleitor com Biometria no Município;

5) Comprovante de Residência no município de 
Camaçari (dos alunos ou responsáveis);

6) Comprovante de matrícula para o período letivo 
2020.1;

7) Caso aluno seja bolsista, apresentar o comprovante 
de bolsa de estudos (impressa).

Dos documentos acima listados, devem ser 
apresentados os originais junto a ficha de 
cadastramento (assinada pelo a luno ou 
responsável).

O CADASTRAMENTO será realizado exclusivamente 
via web, entre os dias 02 a 06 de março de 2020.

O  R E C A D A S T R A M E N T O  s e r á  r e a l i z a d o  
exclusivamente via web, entre os dias 09 a 31 de março 
de 2020.

Caso alguma faculdade venha efetuar o vestibular e 
disponibilizar lista de aprovados após a data de cadastro, 
02 a 06 de março de 2020, esses alunos só poderão 
ingressar no programa do TSTU no semestre 
subsequente, e se dentro dos critérios exigidos pelo 
Decreto.

As informações prestadas, bem como a veracidade ou 
autenticidade da documentação comprobatória 
apresentada pelo beneficiário no processo de 
cadastramento e recadastramento são de sua inteira 
responsab i l i dade ,  su je i tando-o  à  even tua l  
responsabilidade civil e criminal, nos termos da 
legislação pátria.

O recadastramento deve ser realizado pelo portal do 
aluno, na data estipulada pela TSTU; o não 
recadastramento no prazo citado, o beneficiário estará 
sujeito ao desligamento automático do programa.

A SESP, após a análise da documentação dos alunos que 
fizeram o cadastramento, publicará no dia 13 de março, a 
lista dos alunos contemplados. Os alunos que não foram 
contemplados, querendo, poderão entrar com recurso 
pessoalmente junto a SESP no prazo de até 3 dias uteis, 
após a publicação da lista dos contemplados.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas diretamente nos 
postos de cadastramento e recadastramento.

Camaçari, 12 de fevereiro de 2020.

Armando Mançur 
Secretário de Serviços Públicos

PORTARIA Nº 08/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Torna público o  regulamento de 
utilização de áreas comuns, corredores, 
escadarias,  elevadores e salas de aula 
da Cidade do saber

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

RESOLVE 

Art. 1º -  Tornar público o  regulamento de utilização de 
áreas comuns, corredores, escadarias,  elevadores e 
salas de aula da Cidade do saber.
 
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Cultura
 

Márcia Normando Tude
Secretária Municipal de Cultura

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS 
C O M U N S ,  C O R R E D O R E S ,  E S C A D A R I A S ,  
ELEVADORES E SALAS DE AULA DA CIDADE DO 
SABER

Por tratarem de elementos que compõem as ações de 
medidas de controle de incêndios, emergência, pânico e 
segurança, o uso passa a ser normatizado conforme este 
regulamento.
 
I. ÁREAS COMUNS

Art. 1º - São consideradas áreas comuns toda a área 
térrea que compreende a recepção principal, área de 
lanchonete, área de jardins e foyer (teatro); na qual é 
permitido o livre transito dos alunos e seus responsáveis 
durante o período de aulas (prédio principal) e eventos 
(teatro, complexo esportivo, museu e biblioteca); sendo 
que este livre transito pode ser interrompido caso o 
usuário do complexo cometa falta grave descritas nos 
parágrafos abaixo:
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§1º Uso ou venda de produtos e substâncias ilícitos;

§2º Uso de bebidas alcoólicas ou fumo;

§3º Atitudes que demonstrem descontrole emocional e 
que gerem risco tanto aos usuários com aos servidores;

§4º depredação de patrimônio público;

§5º cometer qualquer ilícito tipificado no código penal 
brasileiro ou no ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente);

§6º Filmagens ou fotografias de vulneráveis sem a 
autorização prévia;

 II. SALAS DE AULA
  
Art.2º - Fica vetada a permanência a de qualquer pessoa 
que não seja aluno, professor ou monitor do referido 
curso e horário, mesmo que seja acompanhante de aluno 
da prática esportiva ou cultural, devendo aguardar seus 
tutelados nas áreas comuns descritas neste 
regulamento. 

Parágrafo Único. É permitida a permanência de 
servidores que não estejam realizando a prática fim,  
mediante autorização prévia do professor e que estejam 
desenvolvendo atividades que não causem risco ou 
prejuízo às atividades e aos envolvidos nas aulas.

 III. DOS CORREDORES E ESCADARIAS

Art.3º - Por tratarem de elementos no plano de controle 
de incêndios emergência e pânico, o uso de escadarias e 
corredores é tão somente para acesso e circulação 
devendo os responsáveis por alunos permanecerem nas 
áreas comuns até o horário agendado de fim da 
atividade.

Art.4º - Não é permitido o sentar-se nos degraus das 
escadarias, guarda-corpos ou corredores; 

Art. 5º - Qualquer objeto, móvel ou elemento físico que 
seja posto nos corredores alterando as características de 
circulação, de forma provisória ou não, deve ter 
autorização prévia pela brigada e esta comissão.

IV. DOS ELEVADORES

Art. 6º - Os elevadores destinam-se prioritariamente ao 
uso para garantia de acessibilidade motora ao público e 
servidores com mobilidade reduzida;

§1º Compreendem as prioridades: cadeirantes, 
deficientes e acompanhantes, gestantes, idosos, 
pessoas com crianças de colo, pessoas com carrinho de 
bebê;

Art. 7º - Pela falta de elevadores de serviço, mesmo que 
não sendo prioritário; as equipes de manutenção, 
limpeza e serviços diversos tem condição diferenciada 
na utilização dos elevadores, desde que, obedecendo os 

seguintes critérios:

§1º Utilização quando o transporte de ferramentas ou 
materiais por escada possa causar risco ergonômico ao 
servidor ou demais usuários das escadarias;

§2º Quando se faz necessário o transporte de 
equipamentos de volume ou peso acentuado;

I – Nestes casos os materiais devem ser transportados 
sem a presença de nenhum servidor ou usuário da 
Cidade do Saber no interior do elevador;

Art. 8º - Caso seja detectado o desnivelamento entre o 
elevador e o piso; o mesmo deve ser IMEDIATAMENTE 
interditado, mediante ao acionamento da brigada e 
equipe de manutenção da edificação e a empresa 
responsável pelo equipamento;

Art. 9º - Caso haja falha grave com parada involuntária do 
elevador devem ser adotadas as medidas descritas nos 
parágrafos abaixo:

§1º Garanta que não há ninguém dentro do equipamento

I – Não havendo ninguém, siga os procedimentos a partir 
do segundo parágrafo;
II – Havendo alguém, ou na dúvida, acione 
IMEDIATAMENTE o Corpo de Bombeiros Militar e a 
empresa responsável pelo equipamento, não sendo 
autorizado nenhum servidor utilizar a chave de 
segurança para abrir o elevador;

 
§2º A manutenção deve desligar a chave geral de energia 
(disjuntor) deste equipamento;

§3º Verifique todas as portas de acesso do pedestre ao 
elevador parado e sinalize

§4º Para caso de portas abertas, tape imediatamente 
com tapumes de madeiras;

V.DOS CASOS OMISSOS.

Art.10º -  Os casos omissos serão decididos pela 
COMISSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DA 
CIDADE DO SABER.  
           

PORTARIA Nº 09/2020                                                        
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Torna público o  regulamento para o uso 
das piscinas nas atividades aquáticas 
praticadas na  Cidade do saber.  

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

Art. 1º -  Tornar público o  regulamento de utilização das 
piscinas nas atividades aquáticas praticadas na  Cidade 
do saber
 
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Cultura 

Márcia Normando Tude
Secretária Municipal de Cultura

ANEXO ÚNICO

 
REGULAMENTO DO USO DAS PISCINAS NAS 
ATIVIDADES AQUÁTICAS PRATICADAS NA CIDADE 
DO SABER

 I. DA UTILIZAÇÃO 

Art.1º - Para ter acesso e uso das piscinas, o aluno 
matriculado para aula, será obrigatória a apresentação 
da liberação médica particular. 

PARAGRAFO ÚNICO. Aos a lunos já  
matriculados anteriormente à publicação desta 
normativa será dado o prazo de  90 dias para adequação 
ao artigo 1º

Art.2º -  Para os alunos na área da piscina é exigido traje 
de banho adequado (sunga, maiô, chinelo de dedo e 
touca), não sendo permitidos vestes transparentes, 
camisetas, calções, bermudas e calçados.

 
 Art.3º - Ficam autorizados os professores e funcionários 
em serviço o uso de uniforme e calçados fechados na 
área das piscinas.

§1º Os Professores e auxiliares devem ter como regra de 
vestimentas que caracterizem impessoalidade, e em 
respeito ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
tendo em vista o padrão médio de comportamento local, 
condizentes com a dignidade e o decoro da atividade 
educacional. Ficando estabelecido como regra o padrão 
descrito nos incisos subseqüentes:

I - Camisa com proteção UV com identificação do 
servidor perante o público como responsável pela 
atividade (Monitor, Professor, Estagiário, Instrutor).

II -  Short ou calção sem bolsos

III - bermuda térmica sob o short ou o calção

IV - Cobertura de proteção tipo boné ou viseira

Art. 4º -  Na área das piscinas não são permitidos:

 §1º Entrada ou permanência na área da piscina sem que 

o educador ou um de seus auxiliares esteja presente; 

§2º Brincadeiras que possam oferecer riscos à 
segurança e integridade física de usuários do setor;

§ 3º Consumo de qualquer espécie de alimento, ou 
bebidas alcoólicas;
 
§4º Uso de aparelhos sonoros, exceto nas aulas de 
hidroginástica.

Parágrafo Único. É permitida a ingestão de líquidos 
apropriados à atividade física, tais como repositores 
energéticos em embalagens adequadas (squizz).

Art.5º - Não é permitida a permanência de crianças ou 
adultos nas raias destinadas/ocupadas às aulas de 
natação e hidroginástica. 

 II. DAS AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA 

Art.6º - Somente poderão participar das aulas de natação 
ou de hidroginástica, alunos, que atendam ao disposto no 
Art.1º deste Regulamento e estejam devidamente 
matriculados. 

 Art.7º - Será permitido o acesso de pais ou responsáveis 
na área das piscinas nas seguintes situações: 

§1º para deixar as crianças de até 10 (oito) anos de idade 
no pátio das piscinas, até o início da aula; 

§2º para eventuais esclarecimentos com o professor;

§3º Caso o aluno tenha prescrição médica de 
acompanhamento

§4º Na aula de apresentação da piscina (primeiro dia de 
aula). Todos deverão passar pelo lava-pés, ou seja, 
deverão usar chinelo de dedo para o devido acesso. 

IV.DOS CASOS OMISSOS.

Art.8º - Os casos omissos serão decididos pela 
COMISSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DA 
CIDADE DO SABER. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
248/2019.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA  CBV 
CONTRUTORA LTDA.   DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula quinta do 
Contrato n° 248/2019,  DO PREÇO: Estando na 
eminência do esgotamento do prazo contratual 
estipulado (04.03.2020) e devido à diminuição do ritmo 
de trabalho devido a interferências com a Embasa e a 
Companhia de Telefonia e tendo atualmente saldo 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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contratual de R$7.337.126,54 (sete milhões, trezentos e 
trinta e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinqüenta e 
quatro centavos), justificando assim, a necessidade de 
realização do primeiro termo aditivo para acompanhar o 
novo cronograma de desembolso, pelo período de mais 
04(quatro) meses.  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 04 (quatro) 
meses, de modo que, passará a viger a partir de 04 de 
março de 2020;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do Contrato originário, as quais não foram 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA:  
Camaçari-BA, 14 de fevereiro de 2020.  JOCELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. CBV 
CONTRUTORA LTDA. CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n°. 
0162/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  INFINITI TECNOLOGIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula QUINTAdo instrumento 
original, assinado em 27de Fevereiro de 2019, cujo 
objeto é o supracitado. DO PRAZO:  O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 01 de Março de 2020, 
passará a viger até 01de Março de 2021.  DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço e, 
considerando que já houve a prestação do serviço do 
item 1 (implantação da plataforma), do Contrato 
Administrativo nº 0162/2019,  o valor global será mantido 
em R$ 1.264.331,00 (hum milhão, duzentos e sessenta e 
quatro  mil, trezentos e trinta e um reais), proporcional ao 
período ora aditado, o qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 20 de Fevereiro de 2020.  
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES.  MUNICÍPIO. 
INFINITI TECNOLOGIA LTDA.  CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0052/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI .  CONTRATADA:   UNI  –  SOS 
EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato nº 0052/2019;  DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 08 de 
Fevereiro de 2020, passará a viger até 08 de Fevereiro de 
2021.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.030.632,00 (um milhão, trinta mil, seiscentos e trinta e 
dois reais)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 do Órgão: 04; Ação: 2008, 

Elemento de Despesa: 3390.39.00 e Fontes: 
6102000/011400. 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 Janeiro de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. UNI – SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
LTDA – EPP. CONTRADADA.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
N.º 0001/2020 – COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMADA 
PÚBLICA N.º 0001/2020 – COMPEL para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios (derivados de leite: 
Iogurte, bebida láctea tipo Iogurte, manteiga e queijo tipo 
mussarela) da agricultura familiar, destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino do município de Camaçari-
BA, disponibilizado no sítio do Portal de Compras de 

Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). 
Período para entrega e recebimento dos envelopes 
contendo os documentos da Chamada Pública: 
09h00min do dia 28/02/2020 até às 14h00min do dia 
23/03/2020. Data de abertura dos envelopes: 25/03/2020 
às 09h00min. Local: Auditório da Coordenação de 
Produtos e Patrimônio da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, situado na Avenida Francisco Drummond, 
s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia. Informações através do 

e-mail: compelpmc@gmail.com. Ana Carla Costa 
Paim – Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de licitação – COMPEL. Camaçari, 27 de 
fevereiro de 2020. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 
0206/2020

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, informa que na publicação realizada no Diário 
Oficial do Município de Camaçari Nº 1350 de 10 de 
fevereiro de 2020.

 
Onde se lê:

 
Pregão Presencial n.º 0206/2020

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
28 de Fevereiro de 2020 - Ano XVII

Nº 1361 - Pagina. 13 de 16

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



  
Leia-se:

 
Pregão Presencial n.º 0256/2019 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

.  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/02/2020. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

Registro de Preço para aquisição de sonda de folley, 
eletrodo para monitorização cardíaca, extensão para 
aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental e 
frasco umidificador, para atender as Unidades de Saúde 
do  mun ic íp io  de  Camaçar i -BA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0042/2020 – 
PREGÃO Nº 0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

ELIAS NATAN MORAES 
DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0043/2020 – 
PREGÃO Nº 0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ESFERA MASTER COMERCIAL 
EIRELI. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0044/2020 – 
PREGÃO Nº 0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: JS COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

 

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
folley, eletrodo para monitorização cardíaca, extensão 
para aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental 
e frasco umidificador, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA

 DATA DA 
ASSINATURA: 05/02/2020. 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
folley, eletrodo para monitorização cardíaca, extensão 
para aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental 
e frasco umidificador, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA

 DATA DA ASSINATURA: 05/02/2020. 
– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
folley, eletrodo para monitorização cardíaca, extensão 
para aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental 
e frasco umidificador, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA
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DISTRIBUIÇÃO LTDA.
ELIAS NATAN MORAES DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0045/2020 – 
PREGÃO Nº 0088/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA LTDA.

ELIAS NATAN MORAES 
DIAS 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretária da Educação do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
023/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a 

LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 219.700,00 (duzentos e 
dezenove mil e setecentos reais); PROMINENTE 
F O R N E C E D O R :  P R O S E 7 E  S E R V I Ç O S  
E D U C A C ION A IS  E IR EL I  -  ME D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 28/02/2020. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.

                                                                                                        

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0305/2020. CONTRATADO: PROSE7E 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME, Pregão 
Presencial n.º 023/2020 – COMPEL. OBJETO:

 DATA DA ASSINATURA: 
05/02/2020. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Registro de Preço para aquisição de sonda de 
folley, eletrodo para monitorização cardíaca, extensão 
para aspiração e oxigênio, absorvente, algodão, avental 
e frasco umidificador, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA

 DATA DA 
ASSINATURA: 05/02/2020. 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de assessoria técnica para concepção e 
realização do Encontro Pedagógico 2020, da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari-BA, incluindo Equipe 
técnica; equipe staff, produção, credenciamento 
automatizado, assessoria de comunicação, registros 
a u d i o v i s u a i s  e  f o t o g r á f i c o s ;  m a t e r i a i s  
gráficos/sinalização/brindes/ exposição fotográfica. 

;  

 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de assessoria técnica para concepção e 
realização do Encontro Pedagógico 2020, da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari-BA, incluindo Equipe 
técnica; equipe staff, produção, credenciamento 
automatizado, assessoria de comunicação, registros 

a u d i o v i s u a i s  e  f o t o g r á f i c o s ;  m a t e r i a i s  
gráficos/sinalização/brindes/ exposição fotográfica. 

DESPACHO Nº 03/2020

Considerando a inexistência dos requisitos legais 
previstos na Lei Municipal 997/2009, INDEFIRO o pedido 
de habilitação de Pensão Por Morte, formulada pelo 
requerente VERONICA GALVÃO DA MATA, através do 
processo Administrativo nº 00011.07.10.372.2020. 

Camaçari, 20 de fevereiro de 2020

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Diretor Superintendente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 007/2019

Processo: 130/2019
Pregão presencial: 007/2019

Objeto da licitação: Registro de Preços para 
Aquisição de Fardamento, Calçados e Capas de 
Chuva para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari, conforme especificações constantes 
no Anexo I do Edital, parte integrante e indissociável 
deste 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 

VALOR GLOBAL: R$ 219.700,00 (duzentos e dezenove 
mil e setecentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00; Fonte: 0100.000. DATA DA ASSINATURA: 
28/02/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO.
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007/2019, com base na Lei Federal n. 10.520/2002, 
decido ADJUDICAR os objetos licitados às 
empresas abaixo indicadas, da seguinte forma:
LOTE I
Empresa:  O MILITAR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVO E MILITARES LTDA, CNPJ 
02.153.553/0001-00.
Valor total deR$ 192.000,00 ( cento e noventa e dois 
mil reais ).

LOTE II
Empresa:CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA 
LTDA, CNPJ 65.677.890/0001-16.
Valor total de R$ 192.999,78 ( cento e noventa e dois 
mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e 
oito centavos ).
Camaçari-BA, 10 de Fevereiro de 2020.

HERTZ BARRETO R. SEABRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

O Diretor Superintendente da Superintedência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município 
de Camaçari(BA), HOMOLOGA o resultado do 
Pregão Presencial nº 007/2019, que ADJUDICOU 
o objeto licitado no Lote I à empresa O MILITAR 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO E 
MILITARES LTDA, CNPJ 02.153.553/0001-00, no 
valor total de R$ 192.000,00 ( cento e noventa e dois 
mil reais ); e o Lote II à empresaCALÇADOS 
K A L L U C C I  D E  F R A N C A LT D A ,  C N P J  
65.677.890/0001-16, no valor total de R$ 
192.999,78 ( cento e noventa e dois mil, novecentos 
e noventa e nove reais e setenta e oito centavos 

),para que esta cumpra as finalidades da licitação 
quefoi realizada. 
Camaçari-BA, 14 de Fevereiro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público-STT, através do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, torna público que, nos termos da Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente Lei Federal 
8.666/93 e Lei Municipal nº 807/07, realizará 
licitação, modalidade Pregão Presencial, para 
oRegistro de Preços para Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços e obras de 
engenharia de tráfego para implantação e 
manutenção da sinalização horizontal, vertical, 
dispositivos de segurança e pequenas obras civis 
com ênfase na acessibilidade universal, atendendo 
as especificações técnicas e quantitativo 
constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital, a fim de atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT.Data entrega 
envelopes: 16/03/2020, às 09:00Hs,sala reunião 
da STT. Edital gratuitamente na sede da STT, 
Loteamento Espaço Alpha, s/n. Jardim Limoeiro. 
Camaçari – BA e/ou no Portal de Compras do 
Município de Camaçari. Esclarecimentos: sede da 
STT e pelo tel. (71) 3454-1822, horário: 08h às 12h e 
14h às 17h. 

Camaçari–BA, 27/02/2020. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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