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priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II – elaborar e apresentar à 
SEDUR: a)  Plano de Emergência Ambiental (PEA), 
contemplando a identificação de cenários emergenciais 
(situação crítica, acontecimento perigoso ou incidente) 
capazes de desencadear processos emergenciais e a 
p r o p o s i ç ã o  d e  a ç õ e s / p r o c e d i m e n t o s  p a r a  
contingenciar/mitigar os incidentes; b) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4578/2017, compreendendo a formulação e 
a implantação de medidas e procedimentos técnicos e 
administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e 
controlar os riscos; III - revisar periodicamente: a) 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR-7; c) Plano de Contingência da 
empresa, com as ações necessárias às respostas de 
controle e combate às ocorrências anormais; d) Relatório 
Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, atendendo os 
requisitos estabelecidos no Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações; IV - operar a unidade de 
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos e 
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; V - 
manter regularizados o Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro 
Técnico Federal (CTF); VI - manter em perfeito estado de 
conservação os dispositivos de sinalização horizontal e 
vertical das vias internas da empresa, áreas de 
armazenamento, produção, conforme padrão legalmente 
estabelecido, mantendo os dispositivos de sinalização em 
perfeito estado de conservação; VII - fomentar 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento de 
segurança, quanto a aplicação dos programas e planos 
da empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  VIII - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15; IX - 
anexar nos materiais e substâncias empregados, 
manipulados ou transportados no local de trabalho, 

PORTARIA N.º 048 / 2020
18 DE MAIO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 
2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 03019.22.09.828.2019, de 
20 de dezembro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE 
BRASIL SEALING LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
00.362.831/0007-07, com sede na Avenida Henry Ford, n° 
2000, Parte 1, Polo Industrial de Camaçari, Camaçari/BA, 
coordenadas UTM 578.366 E / 8.598.651 S, inserido na 
poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, 
conforme Decreto Municipal n° 5.381 de 24 de abril de 
2013, para o funcionamento da atividade de fabricação de 
sistemas de tubulação de combustíveis, freios e direção 
hidráulica com capacidade produtiva de 300.000 
conjuntos/ano, para serem utilizados na linha de 
montagem de veículos automotores da FORD, inserido 
em uma área total construída de 2.700,00 m². Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei 
Estadual 12932/2014 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 
12.056/2011, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, e 
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quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o 
símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar Ficha 
de Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992, destinando os resíduos Classe I para 
tratamento e disposição final em empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); XI -  garantir a estanqueidade do 
sistema de esgotamento sanitário e realizar limpezas 
periódicas do sistema de captação de águas pluviais, 
encaminhando os efluentes para a rede geral do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, dando a disposição 
final ambientalmente adequada; XII - manter, no local do 
empreendimento, cópia das autorizações para realizar a 
supressão de vegetação nativa ou outorga de direitos dos 
recursos hídricos ou declaração de dispensa, quando 
couber, assim como cópia desta autorização, à disposição 
da fiscalização dos órgãos dos ambientais; XIII - é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XIV - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XV - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVII - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XVIII - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XIX - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 

 

dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
MAIO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 073 / 2020
DE 04 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 09 de abril de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro 
de 2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº00622.22.09.461.2020, de 18 
de Março de 2020, 

RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  -  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(Três) anos, à 
PORTAL DE ITAPUÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/CPF 03.067.694/0005-04, com 
endereço na Estrada da Cascalheira, BA 531, km 1, 
Loteamento Colônia de Férias Montenegro, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, na MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, 
ZONA: Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, Distrito 
Sede, nas coordenadas UTM 575.778 E / 8.593.172 S 
numa área total de 2.024,00m², Camaçari – BA. 
Conforme Lei Municipal Nº 866, de 11/01/2008, neste 
mesmo município, para a atividade de Comércio Varejista 
de combustíveis para veículos automotores 
abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e 
diesel). A atividade com capacidade de armazenamento 
de até 90m³ é constituída por comércio de derivados de 
petróleo, serviços de troca de óleo e lavagem de veículos, 
lanchonete e delicatessen. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - Operar  
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adequadamente o empreendimento conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT; II - Realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes 
e depois do tratamento; III - Monitorar os efluentes 
utilizando os parâmetros: pH, DQO, óleos, graxas e 
sólidos em suspensão; IV - Apresentar semestralmente à 
SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos mesmos; V - Encaminhar 
as águas da lavagem de veículos para caixa separadora 
água e óleo; VI - Encaminhar o esgoto doméstico para 
fossa séptica com sumidouro, de acordo com a NBR 
7229 ABNT. Manter em seus arquivos a documentação 
comprobatória do serviço de manutenção da fossa; VII - 
Armazenar o óleo queimado em tanque subterrâneo 
estanque ou em recipiente disposto em área coberta, 
pavimentada e provida de contenção e, posteriormente, 
encaminhá-lo para empresa de refino licenciada 
conforme estabelecido na Resolução CONAMA N° 
362/05; VIII - Manter em seus arquivos à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; IX – Atender ao Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, com as soluções de 
gestão para equipamentos eletrônicos defeituosos, 
estopas usadas, lâmpadas fluorescentes queimadas, 
pape l  de  esc r i t ó r i o ,  o l eosos  ge rados  na  
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros, além de informações quanto a quantidade a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final de cada um deles; X 
- Armazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou 
produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XI - Promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de 
lubrificantes, o completo escoamento dos resíduos, 
através de perfuração e amassamento, impossibilitando 
a sua reutilização; XII - Apresentar notas fiscais de 
compra dos tanques de armazenamento, inclusive do 
tanque de óleo queimado. XIII - Manter atualizado e em 
local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos, inspeção da integridade 
física e Estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; 
XIV - Manter em condições adequadas de 
funcionamento os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XV - Instalar e 
operar adequadamente caixas separadoras água e óleo, 
nas áreas de abastecimentos e lavagens de veículos e 
troca de óleo. O óleo retido, coletado periodicamente 
deverá ser enviando para  re-refino por empresas com 
Licença Ambiental e credenciadas pela ANP; XVI - 
Informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação 
de toda a área contaminada; XVII - Realizar apenas 
descarga selada, nas operações de transferência de 
combustíveis dos caminhões para os tanques 
subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 

permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques, o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; 
XVIII - Dispor cópia do Plano de Emergência em local 
visível e de fácil acesso para fins de fiscalização e no caso 
de situação de risco; XIX - Realizar treinamento 
específico com os funcionários, para procedimentos em 
caso de situações emergenciais; XX - Requerer 
previamente ao SEDUR a competente licença, no caso 
de alteração do projeto apresentado. XXI - Para a gestão 
dos  res íduos ,  p r io r izar  a  não geração e ,  
secundariamente, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos mesmos. XXII - Implantar sistema de 
coleta seletiva; XXIII - entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de 
TAC por operar empresa com licença ambiental vencida 
b) apresentar a CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA 
em no máximo 60 dias; XXIV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da mesma se descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE                  

 PORTARIA N.º 077/ 2020
05 DE AGOSTO  DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
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Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00318.22.09.746.2020, de 07 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado INTERTRIM LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
01.105.075/0002-80, com sede na Avenida Henry Ford, 
n° 2000, CPI 4110 – Área Leste, Polo Industrial de 
Camaçari, Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.093E / 
8.598.660 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 
5.381 de 24 de abril de 2013, para a continuidade do 
funcionamento da atividade de fabricação de peças e 
acessórios para veículos automotores, montagem de 
294.000 conjuntos/ano de forros de teto modulares para 
serem utilizados na linha de montagem de veículos 
automotores do Complexo Industrial Ford Nordeste - 

2 CIFN, numa área total construída de 1.190,00 m . Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias:  Termo de Acordo 
e Compromisso a ser firmado com a CPA/SEDUR, 
conforme estabelece Decreto Estadual n° 14.024/2012 e 
suas alterações que regulamenta a Lei Estadual n° 
10.431/2006; II - atender aos condicionantes da Portaria 
INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que dispõe 
sobre a Renovação da Licença de Operação do Polo 
Industrial de Camaçari, no que for pertinente; III - operar a 
unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 
devendo a empresa atuar sempre de forma a minimizar 
os impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
atuando sempre de forma preventiva em relação aos 
riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado 
em tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos;  IV - 
elaborar e apresentar à SEDUR o Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4.578/2017, compreendendo a formulação 
e a aplicação sistemática de políticas de gerenciamento, 
procedimentos e práticas de análises, avaliação e 
controle dos riscos, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as 
instalações, evitando a interrupção do processo; V - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da 
Lei Estadual 12.932/2014 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, fundamentado conforme Lei 
Estadual n° 12.056/2011, objetivando desenvolver ações 
educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando capacitar/habilitar os funcionários, 

minimizando os impactos ambientais, buscando uma 
atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental; VI - 
revisar periodicamente: a) Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR-9; b) Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR-7; c) Plano de Atendimento a 
Emergências da empresa, com as ações necessárias às 
respostas de controle e combate às ocorrências 
emergenciais; d) Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental - RTGA, atendendo os requisitos 
estabelecidos no Decreto Estadual n° 14.024/2012 e 
suas alterações;  VII - manter regularizados: a) o 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro Técnico Federal 
(CTF); b) o estado de conservação os dispositivos de 
sinalização horizontal e vertical das vias internas da 
empresa, áreas de armazenamento, produção, conforme 
padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; VIII - fomentar periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e 
apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; IX 
- cumprir os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 
quanto: a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da 
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; 
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos, 
da NR - 11;  d) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15; X - anexar nos materiais e 
substâncias empregados, manipulados ou transportados 
no local de trabalho, quando perigosos ou nocivos à 
saúde, rótulos com sua composição, recomendações de 
socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários; XI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, dotada de cobertura 
e piso impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os critérios 
de armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, destinando os 
resíduos Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte 
de Resíduos Perigosos (DTRP); XII -  garantir a 
estanqueidade do sistema de esgotamento sanitário e 
realizar limpezas periódicas do sistema de captação de 
águas pluviais, encaminhando os efluentes sanitários 
para a rede geral do Complexo Industrial Ford Nordeste, 
dando a disposição final ambientalmente adequada; XIII - 
manter, no local do empreendimento, cópia das 
autorizações para realizar a supressão de vegetação 
nativa ou outorga de direitos dos recursos hídricos ou 
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declaração de dispensa, quando couber, assim como 
cópia desta autorização, à disposição da fiscalização dos 
órgãos dos ambientais; XIV - é vedado quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de esgotamento de águas pluviais, a instalação predial 
de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; XV - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação específica, 
mantendo as distâncias mínimas legais em relação a 
qualquer ocupação nestas áreas; XVII – entrar em 
contato com a CPA / SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: 
a) para confecção de TAC por operar empresa com 
licença ambiental vencida b) apresentar a CLA / SEDUR, 
TAC assinado com a CPA em no máximo 60 dias; XVIII - 
atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIX - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XX - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE AGOSTO DE 2020.

 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 078/2020
05 DE AGOSTO DE 2020

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 
4.420, de 27 de novembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo nº 
00293.22.09.461.2020, de 05 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art .  1.º  – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de 3(Três) anos à 
SIMAS LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
13.360.985/0002-99, com sede na Avenida Três, nº 311, 
Morro Alto, Vespasiano-MG, para operação de 
empreendimento  do t ipo comercia l ização,  
armazenamento e logística, no galpão nº 25, com uma 
área construída total  937,50m² e pé direito de 12m, 
situado na Rua Lagoa Branca, Vila de Abrantes, Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 3 e Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços – ZECS 1, da Macrozona AB-ZU.2, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. armazenar adequadamente 
os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, para 
serem coletados pela Empresa responsável; II. 
apresentar Declaração de Dispensa de Outorga emitida 
pelo INEMA, num prazo de 90 dias; III.  implementar 
programa de educação ambiental conforme projeto 
ap resen tado  à  CLA /SEDUR e  ap resen ta r  
semestralmente relatório de desempenho do programa; 
IV. atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; V. 
apresentar, num prazo, de 120 dias Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros; VI. requerer previamente à 
SEDUR, a competente Licença para alteração que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
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municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 079 / 2020 
05 DE AGOSTO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02635.22.09.828.2019, de 13 de novembro de 2019,

RESOLVE: 

Art .  1.º  Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICAD, válida pelo prazo de 3 (três) anos à CPA – 
CENTRAL DE PLÁSTICOS ABRANTES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº 06.276.452/0001-87, para o 
funcionamento da atividade de fabricação de artefatos de 
material plásticos, com produção de 50 ton/mês de 
moagem e  de 30 ton/mês de extrusão, com capacidade 
instalada de 100 ton/mês de moagem,  de 80 ton/mês de 
extrusão e 100 ton/mês de ensacamento, numa área de 
1.551,00m², localizada na Avenida Leste, nº 3, Pólo de 
Apoio, Lote 14,  Camaçari – BA, na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços - ZECS 2,  da Macrozona CA-ZU.1 – 
Distrito Sede, nas coordenadas UTM: 575.038 E/ 
8595.656 S, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008, mediante o cumprimento da legislação 

 

 

vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade industrial de acordo com o exigido nas normas 
legais, devendo a empresa atuar sempre de forma a 
minimizar os impactos e de forma preventiva, em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando soluções baseadas em tecnologias limpas 
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente; b) priorizar a não geração, 
a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - 
promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, 
produção, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; III - atender aos padrões de 
emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de escamento dos 
veículos e máquinas utilizados no empreendimento; IV - 
implantar e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta licença, Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, 
com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de  resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de  EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização  de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d)  treinamento para situação de 
emergência; VI - direcionar os efluentes domésticos para 
o sistema de esgotamento sanitário do município; VII – 
direcionar a água pluvial coletada para a rede de 
drenagem do município; VII – reutilizar no processo 
produtivo os plásticos da produção; IX - promover a 
coleta seletiva de todos os  resíduos sólidos de origem 
doméstica, orgânico e da produção; X – armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica, orgânico e da produção, para serem 
coletados por empresa devidamente licenciada; XI- 
continuar adotando normas  de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas  áreas da produção, 
de armazenamento e expedição; XII - continuar 
mantendo em condições adequadas de funcionamento o  
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do  
Ministério do Trabalho e Emprego; XIII – -continuar 
realizando treinamento, com os funcionários para 
situações de emergência; XIV - fornecer aos funcionários 
EPI (equipamentos de proteção individual) adequado e  
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o  
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do  
Ministério do Trabalho e Emprego; XV- entregar a 
CLA/SEDUR a outorga emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluentes e/ou águas pluviais em corpo hídrico e 
construção de estruturas ou realização de obras em 
corpo hídrico; XVI – respeitar a Área de Preservação 
Permanente – APP, sendo vedado edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano conforme legislação vigente; XVII - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XVIII - em 
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caso de impacto negativo ao meio ambiente, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades;  XIX - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XX - requerer previamente à SEDUR, 
a competente Licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM  05 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE                    

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 96/2020
DE 11 DE SETEMBRO 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 (uma) área 
designada pelo LOTE 03, do Loteamento 
Núcleo Colonial Boa União, neste Município 
de Camaçari, medindo 5.516,00 m², para 
totalizar três novas áreas Lote 03A com área 
de 1.631,32 m², Lote 03B com área de 
1.892,81m² e Lote 03C com área de 
1.991,87m², 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 
02483.22.09.005.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 03, do Loteamento NÚCLEO 
COLONIAL BOA UNIÃO, neste Município de Camaçari, 
medindo 5.516,00 m², para totalizar três novas áreas 
Lote 03A com área de 1.631,32 m², Lote 03B com área de 
1.892,81m² e Lote 03C com área de 1.991,87m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de ANTONIO SERGIO DA SILVA 
PINHEIRO, com endereço profissional na Avenida Luiz 
Tarquínio, nº 58, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA, 
inscrito no CPF sob nº: 101.779.305-00, MARCONI 
PINHEIRO CUNHA, inscrito no CPF sob nº: 
416.680.655-68 e MONICA TEIXEIRA SANTOS CUNHA, 
inscrita no CPF sob nº: 505.389.695-04, conforme o 
registros no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de 
nº 8553. 

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

LOTE 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V01, de coordenadas N 
8.579.352,507m e E 577.212,756m; deste segue 
confrontando com a Rua Boa União, com azimute de 
105°04'47" por uma distância de 50,43m, até o ponto 
V02, de coordenadas N 8.579.339,387m e E 
577.261,451m ; deste segue confrontando com a Rua 
Boa União, com azimute de 105°04'47" por uma distância 
de 50,00m, até o ponto V03, de coordenadas N 
8.579.326,379m e E 577.309,729m ; deste segue 
confrontando com a Rua Boa União, com azimute de 
105°16'18" por uma distância de 38,19m, até o ponto 
V04, de coordenadas N 8.579.316,319m e E 
577.346,573m ; deste segue confrontando com o Lote 
02, com azimute de 193°43'26" por uma distância de 
44,42m, até o ponto V05, de coordenadas N 
8.579.273,162m e E 577.336,033m ; deste segue 
confrontando com a Área do Banco Econômico, com 
azimute de 290°57'47" por uma distância de 38,89m, até 
o ponto V06, de coordenadas N 8.579.287,075m e E 
577.299,718m ; deste segue confrontando com a Área do 
Banco Econômico, com azimute de 290°57'47" por uma 
distância de 50,00m, até o ponto V07, de coordenadas N 
8.579.304,964m e E 577.253,028m ; deste segue 
confrontando com a Área do Banco Econômico, com 
azimute de 290°57'47" por uma distância de 73,26m, até 
o ponto V08, de coordenadas N 8.579.331,174m e E 
577.184,616m ; deste segue confrontando com a Rua de 
Acesso, com azimute de 52°50'02" por uma distância de 
35,31m, até o ponto V01, onde teve início essa descrição. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
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partir de coordenadas N e E e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central n° 39°00 fuso- 24, tendo como datum 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 5.516,00 m² e perímetro de 
380,51 m.

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

LOTE 03A 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V03, de coordenadas N 
8.579.326,379m e E 577.309,729m; deste segue 
confrontando com a Rua Boa União, propriedade de , 
com azimute de 105°16'18" por uma distância de 38,19m, 
até o ponto V04, de coordenadas N 8.579.316,319m e E 
577.346,573m ; deste segue confrontando com o Lote 
02, com azimute de 193°43'26" por uma distância de 
44,42m, até o ponto V05, de coordenadas N 
8.579.273,162m e E 577.336,033m ; deste segue 
confrontando com a Área do Banco Econômico, com 
azimute de 290°57'47" por uma distância de 38,89m, até 
o ponto V06, de coordenadas N 8.579.287,075m e E 
577.299,718m ; deste segue confrontando com o Lote 
03B, com azimute de 14°17'21" por uma  distância de 
40,56m, até o ponto V03, onde teve início essa descrição. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir de coordenadas N e E e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central n° 39°00 fuso- 24, tendo  como datum 
SIRGAS2000. Todas os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 1.631,32 m² e perímetro de 
162,06m.

LOTE 03B 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V02, de coordenadas N 
8.579.339,387m e E 577.261,451m; deste segue 
confrontando com a Rua Boa União, com azimute de 
105°04'47" por uma distância de 50,00m, até o ponto 
V03, de coordenadas N 8.579.326,379m e E 
577.309,729m ; deste segue confrontando com o Lote 
03A, com azimute de 194°17'21" por uma distância de 
40,56m, até o ponto V06, de coordenadas N 
8.579.287,075m e E 577.299,718m ; deste segue 
confrontando com a Área do Banco Econômico, com 
azimute de 290°57'47" por uma distância de 50,00m, até 
o ponto V07, de coordenadas N 8.579.304,964m e E 
577.253,028m ; deste segue confrontando com o Lote 
03C, com azimute de 13°44'57" por uma  distância de 
35,44m, até o ponto V02, onde teve início essa descrição. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir de coordenadas N e E e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central n° 39°00 fuso- 24, tendo  como datum 
SIRGAS2000. Todas os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 1.892,81 m² e perímetro de 

176,00m.
LOTE 03C 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V01, de coordenadas N 
8.579.352,507m e E 577.212,756m; deste segue 
confrontando com a Rua Boa União, com azimute de 
105°04'47" por uma distância de 50,43m, até o ponto 
V02, de coordenadas N 8.579.339,387m e E 
577.261,451m ; deste segue confrontando com o Lote 
03B, com azimute de 193°44'57" por uma distância de 
35,44m, até o ponto V07, de coordenadas N 
8.579.304,964m e E 577.253,028m ; deste segue 
confrontando com a Área do Banco econômico, com 
azimute de 290°57'47" por uma distância de 73,26m, até 
o ponto V08, de coordenadas N 8.579.331,174m e E 
577.184,616m ; deste segue confrontando com a Rua de 
Acesso, com azimute de 52°50'02" por uma  distância de 
35,31m, até o ponto V01, onde teve início essa descrição. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir de coordenadas N e E e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central n° 39°00 fuso- 24, tendo  como datum 
SIRGAS2000. Todas os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 1.991,87 m² e perímetro de 
194,44m.

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 11 DE SETEMBRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
PORTARIA N° 85/2020

DE 21 DE AGOSTO 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  
Remembramento dos Lotes de terreno 
próprio de n°s 11 e 12 da FIP 5, integrantes 
do  empreend imen to  denominado  
Condomínio GENIPABU SUMMER PLACE, 
integrante do Loteamento Genipabu, no 
Distrito de Monte Gordo, situado no 
município de Camaçari, medindo 425,00m² 
de área para cada terreno, a ser 
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remembrado em 01 área cujo o lote 
resultante é o de lote  11A com área total de 
850,00m², 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 
00257.22.09.836.2020, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pelo Lote 11 e Lote 12, situado na FIP 5, do 
empreendimento denominado Condomínio GENIPABU 
SUMMER PLACE, integrante do Loteamento Genipabu, 
registrado no Cartório de Imóveis de Camaçari sob 
matrículas de n°s 23.589 e 23.533, Censo Imobiliário 
Municipal  sob n°s 095.223-0 e 095.224-9, com a área 
total de 850,00m²
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ANDRE DIAMANTINO VIANA, portador 
da RG n° 0515447927 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob 
nº 917.389.545-87, casado sob o regime da Comunhão 
Parcial de Bens com TAIS MENEZES LIMA VIANA e 
SIMONE DIAMANTINO VIANA LARANGEIRA, 
portadora da  RG nº 07953511-94 – SSP/BA, inscrita no 
CPF/MF sob nº 008.611.555-30, casada sob o regime da 
Comunhão Parcial de Bens com  BRUNO LOPES 
LARANGEIRA, conforme as Certidões de Ônus 
registradas no 1° Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari cujas matrículas são as de n°s 23.589 e 
23.533.

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

LOTE  n° 11

Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V2, de 
coordenadas N 8599413.883 m e E 599120.850 m, 
deste, segue confrontando com a Rua “2” pela frente do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
35°14'56" e 17.00m até o vértice V3, de coordenadas N 
8599427.800 m e E 599130.695 m, deste, segue 
confrontando com a Área 10 da FIP5 pelo lado esquerdo 
do terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
301°45'23" e 25.00 m até o vértice V4, de coordenadas N 
8599440.960 m e E 599109.436 m, deste, segue 
confrontando com a Área 4 da FIP5 pelos fundos do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
215°11'48" e 17.00 m até o vértice V5, de coordenadas N 
8599427.122 m e E 599099.669 m, segue confrontando 
com a Área 12 da FIP5 à ser amembrada pelo lado direito 
do terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
122°00'55" e 25.00 m até o vértice inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, 
tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

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

LOTE n° 12

Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1, de 
coordenadas N 8599400.123 m e E 599111.060 m, deste, 
segue confrontando com a rua 2 pela frente do terreno; 
com os seguintes azimutes e distâncias: 35°14'56" e 
17.00 m até o vértice V2, de coordenadas N 8599413.883 
m e E 599120.850 m, deste, segue confrontando com a 
Área 11 da FIP 5 à ser amembrada pelo lado esquerdo do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
302°01'55" e 25.00 m até o vértice V5, de coordenadas N 
8599427.122 m e E 599099.669 m, deste, segue 
confrontando com a Área 3 da FIP 5 pelos fundos do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
215°17'59" e 17.00 m até o vértice V6, de coordenadas N 
8599413.215 m e E 599089.821 m, daí, segue 
confrontando com a Área 13 da FIP 5 pelo lado direito do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
121°55'25" e 25.00 m até o vértice inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, 
tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

 LOTE 11A RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO:

Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1, de 
coordenadas N 8599400.123 m e E 599111.060 m, deste, 
segue confrontando com a Rua “2” pela frente do terreno; 
com os seguintes azimutes e distâncias: 35°14'56" e 
34.00 m até o vértice V3, de coordenadas N 8599427.800 
m e E 5999130.695 m, situado deste, segue 
confrontando com a Área 10 da FIP5 pelo lado esquerdo 
do terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
301°45'23" e 25.00 m até o vértice V4, de coordenadas N 
8599440.961 m e E 599109.436 m, deste, segue 
confrontando com as Áreas 4 e 3 da FIP 5,   pelos fundos 
do terreno,  com os seguintes azimutes e distâncias: 
215°11'48" e 34.00 m até o vértice V6, de coordenadas N 
8599413.215 m e E 599089.821 m, deste, segue 
confrontando com a Área 13 da FIP5 pelo lado direito do 
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias: 
121°55'25" e 25.00 m até o vértice inicial da descrição 
deste perímetro.  Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, 
tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área 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.
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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 21 DE AGOSTO DE 
2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS 
DIRETORA DE URBANISMO 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO AO 
CONTRATO Nº 289/2018.  CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: 
EMPRESA COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ELETRÔNICOS LTDA.   DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda do 
CONTRATO Nº 289/2018;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 05 de setembro 
de 2020, passará a viger até 05 de setembro de 2021.   
DO PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global no valor de R$158.482,22 (cento e 
cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais e vinte e dois centavos).  As despesas referente a 
presente renovação serão por meio da Ação 2008, 
Natureza da Despesa 339039.000/ 449052.000, Fonte 
de Recurso: 0100.000.  Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento.  DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 04 de Setembro de 2020. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA. MUNICÍPIO. 
C O M D A D O S  C O M E R C I O  E  S E R V I Ç O S  
ELETRONICOS LTDA. CONTRATADA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
024/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA “MSOTEC 
MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 
EIRELI”.  DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
024/2020, originalmente firmado em 21 de janeiro de 
2020, cujo objeto é o supracitado.  DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimos, na forma 
da planilha anexa, fica, através do presente Termo 
Aditivo, acrescido o valor de R$38.117,15 (trinta e oito 
mil, cento e dezessete reais e quinze centavos) 
correspondente a 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por 
cento) do valor do contrato.  DO VALOR GLOBAL:  Em 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica também alterada a Cláusula Terceira do 
Contrato acima descrito, de modo que o valor global do 
contrato passará a ser na ordem de R$534.249,52 
(quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e cinquenta e dois centavos).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivo não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA:  Camaçari-BA, 10 de setembro de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO. 
MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO nº 0529.296-73/2019. AGENTE 
FINANCEIRO:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
TOMADOR: MUNICIPIO DE CAMAÇARI.  OBJETO: O 
presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 
Décima Primeira, itens 11.6.4 e 11.6.4.1, do Contrato de 
Financiamento nº 0529.296- 73/2019, de 03/09/2019, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: Em ano 
eleitoral, a prestação de contas de recursos 
desembolsados sob a forma de adiantamento ao 
TOMADOR, cujo mandato do chefe do poder executivo 
seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 
três meses antes do pleito eleitoral, de acordo com o 
calendário divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e 
ter seu aceite pela CAIXA em até 30 dias, 
independentemente da data em que ocorreu o 
desembolso dos recursos na CONTA VINCULADA. Após 
a data limite para a prestação de contas, definida na 
forma do item anterior, novos desembolsos deverão ser 
realizadas pari passu à realização da despesa, devendo 
ser apresentada previamente pelo TOMADOR listagem 
contendo as despesas a serem pagas com os 
respectivos dados bancários das contas destino 
juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, 
observadas as rubricas orçamentárias constantes no 
ANEXO I deste CONTRATO. DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do 
contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a 
fazer parte integrante e complementar daquele, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. DA ASSINATURA: 
SALVADOR-BA ,     10    de AGOSTO d e  2 0 2 0 .   
C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L .  A G E N T E  
FINANCEIRO. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA.  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TOMADOR.

1051.349.0003-30 QUE ENTRE  SI FAZEM  A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO. DO ADITAMENTO:  
Os contratantes ADITIVAM a CCB nº 1051.349.0003-30, 
firmado no âmbito do Programa de Modernização da 
Administração Tributária e de Gestão dos Setores 
Sociais Básicos (PMAT) - Operações Indiretas junto 
ao BNDES (BNDES Automático), conforme a seguir 
descrito: "Incluam-se as Cláusulas Trigésima e Trigésima 
Primeira nos seguintes termos: CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
- SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE ENCARGOS E 
PRINCIPAL VINCENDOS NO EXERCÍCIO DE 2020 E 

ADITIVO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 
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POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:  Entre 15/05/2020, inclusive, e 15/12/2020, 
fica suspensa a cobrança de encargos e principal da 
dívida vincenda, sendo estes capitalizados e/ou 
incorporados ao saldo devedor. Durante o período de 
suspensão temporária de pagamentos previsto neste 
instrumento, o TOMADOR não será considerado 
inadimplente financeiramente e nem ficará configurada 
hipótese de vencimento antecipado perante o AGENTE 
FINANCEIRO em relação à ausência de pagamento dos 
valores referidos no item 30.1, não sendo devidos os 
encargos moratórios durante esse período.  Em 
15/01/2021 a CAIXA retornará o contrato à situação 
normal de cobrança, sendo os encargos e prestações 
calculados com base no saldo devedor existente naquela 
data.  A vigência do contrato fica prorrogada por 08 
meses, passando a vigorar até 15/04/2025. CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE 
ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO INCISO II, § 1º, 
ART. 32 DA LRF. 31.1 - Em atendimento ao disposto nos 
incisos II do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, declaro a existência de dotação na lei 
orçamentária (LOA 2020: Lei Municipal nº 1.607, de 18 de 
Dezembro de 2019) para o ingresso de recursos 
provenientes da operação, o aporte de contrapartida, 
assim como os encargos decorrentes da operação, e de 
previsão no plano plurianual (Lei Municipal nº 1.520, de 
27 de Dezembro de 2017). DA RATIFICAÇÃO:  Assim, 
os contratantes ratificam o instrumento datado de 
12/08/2016, ora aditado, em todos os demais termos, 
cláusulas e condições, passando o presente instrumento 
a fazer parte integrante e complementar daquele  
instrumento, a fim de que juntos produzam um só efeito.  
DA ASSINATURA: Salvador-BA, 10 de julho de 2020. 
C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L .  A G E N T E  
FINANCEITO. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
S I L V A .   M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  
MUTUÁRIO/TOMADOR.

ADITIVO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 
1051.349.00002-59 QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO. DO ADITAMENTO:  
Os contratantes ADITIVAM a  CCB nº 1051.349.00002-
59, firmado no  âmbito do  Programa de  
Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) - 
Operações Indiretas junto ao BNDES (BNDES 
Automático), conforme a seguir descrito: "Incluam-se 
as Cláusulas Trigésima e Trigésima Primeira nos 
seguintes termos: CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE ENCARGOS E 
PRINCIPAL VINCENDOS NO EXERCÍCIO DE 2020 E 
POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:  Entre 15/05/2020, inclusive, e 
15/12/2020, fica suspensa a cobrança de encargos e 
principal da dívida vincenda, sendo estes capitalizados 
e/ou incorporados ao saldo devedor. Durante o período 
de suspensão temporária de pagamentos previsto 
neste instrumento, o TOMADOR não será considerado 
inadimplente financeiramente e nem ficará configurada 
hipótese de vencimento antecipado perante o AGENTE 
FINANCEIRO em relação à ausência de pagamento 

dos valores referidos no item 30.1, não sendo devidos 
os encargos moratórios durante esse período. - Em 
15/01/2021 a CAIXA retornará o contrato à situação 
normal de cobrança, sendo os encargos e prestações 
calculados com base no saldo devedor existente 
naquela data. - A vigência do contrato fica prorrogada 
por 08 meses, passando a vigorar até 15/10/2024. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO 
DE ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO INCISO II, 
§ 1º, ART. 32 DA LRF.  Em atendimento ao disposto nos 
incisos II do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, declaro a existência de dotação na lei 
orçamentária (LOA 2020: Lei Municipal nº 1.607, de 18 
de Dezembro de 2019 para o ingresso de recursos 
provenientes da operação, o aporte de contrapartida, 
assim como os encargos decorrentes da operação, e de 
previsão no plano plurianual (Lei Municipal nº 1.520, de 
27 de Dezembro de 2017).  DA RATIFICAÇÃO:  Assim, 
os contratantes ratificam o instrumento datado de 
11/02/2016, ora aditado, em todos os demais termos, 
cláusulas e condições, passando o presente 
instrumento a fazer parte integrante e complementar 
daquele  instrumento, a fim de que juntos produzam um 
só efeito. DA ASSINATURA: Salvador-BA, 10 de julho 
de 2020. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE 
FINANCEITO. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
S I L V A .   M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  
MUTUÁRIO/TOMADOR.

ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº 
529.296-73 QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL  E O MUNICÍPIO  DE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO. DO ADITAMENTO: 
Os contratantes ADITIVAM o contrato nº 529.296-73, 
firmado no âmbito do FINISA –Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento, conforme a seguir 
descrito: "Incluam-se as Cláusulas Quadragésima e 
Quadragésima Primeira nos seguintes termos: 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - SUSPENSÃO DOS 
PAGAMENTOS DE ENCARGOS E PRINCIPAL 
VINCENDOS NO EXERCÍCIO DE 2020 E 
POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:  Entre 16/05/2020, inclusive, e 
16/12/2020, fica suspensa a cobrança de encargos e 
principal da dívida vincenda, sendo estes capitalizados 
e/ou incorporados ao saldo devedor. Durante o período 
de suspensão temporária de pagamentos previsto 
neste instrumento, o TOMADOR não será considerado 
inadimplente financeiramente e nem ficará configurada 
hipótese de vencimento antecipado perante o AGENTE 
FINANCEIRO em relação à ausência de pagamento 
dos valores referidos no item 40.1, não sendo devidos 
os encargos moratórios durante esse período.  Em 
16/01/2021 a CAIXA retornará o contrato à situação 
normal de cobrança, sendo os encargos e prestações 
calculados com base no saldo devedor existente 
naquela data.  A vigência do contrato fica prorrogada 
por 08 meses, passando a vigorar até 16/05/2030. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – 
D E C L A R A Ç Ã O  D E  AT E N D I M E N T O  À S  
DISPOSIÇÕES DO INCISO II, § 1º, ART. 32 DA LRF. 
41.1 - Em atendimento ao disposto nos incisos II do § 1º 
do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, declaro 
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a existência de dotação na lei orçamentária (LOA 2020: 
Lei Municipal nº 1.607, de 18 de Dezembro de 2019 
para o ingresso de recursos provenientes da operação, 
o aporte de contrapartida, assim como os encargos 
decorrentes da operação, e de previsão no plano 
plurianual (Lei Municipal nº 1.520, de 27 de Dezembro 
de 2017). DA RATIFICAÇÃO:   Assim, os contratantes 
ratificam o instrumento datado de 03/09/2019, ora 
aditado, em todos os demais termos, cláusulas e 
condições, passando o presente instrumento a fazer 
parte integrante e complementar daquele  instrumento, 
a fim de que juntos produzam um só efeito.  DA 
ASSINATURA: Salvador-BA, 10 de julho de 2020. 
CA IXA ECONÔMICA FEDERAL .  AGENTE 
FINANCEITO. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
S I L V A .   M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  
MUTUÁRIO/TOMADOR.

Administração - SECAD

Registro de 

Preços para prestação de serviços de publicação de 

avisos de licitações e outros no Diário Oficial da União - 

DOU para atendimento das necessidades da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, conforme especificações 

constantes neste documento e seus anexos

. 

280.000,00 

 

Registro de Preços para prestação de serviços 
de publicação de avisos de licitações e outros no Diário 
Oficial da União - DOU para atendimento das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretaria da , no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 124/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 

, conforme 

especificações constantes deste termo de referência

LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: GIBBOR 

BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI; 

VALOR GLOBAL: (duzentos e oitenta mil 

reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/09/2020. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0529/2020 – 
PREGÃO Nº 124/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

conforme especificações constantes neste documento e 
seus anexos

. 

280.000,00 

 – Administração – 
SECAD

Educação - SEDUC

Registro 

de Preço para aquisição de gêneros alimentícios (Óleo 

de soja, vinagre de álcool, leite de coco, extrato de 

tomate, corante, condimento misto e Sal) destinados à 

alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 

da Rede Municipal de Ensino, para futuras 

contratações de acordo com a conveniência e 

necessidade da Administração Pública Municipal. 

79.800,00

16.900,00

204.900,00

74.850,00

13.980,00

18.390,00

, conforme especificações constantes deste 
termo de referência PROMINENTE FORNECEDOR: 
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ (duzentos e 
oitenta mil reais), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 21/09/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretaria da , no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 048/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: VOO 

LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; VALOR 

GLOBAL: R$  (setenta e nove mil e 

oitocentos reais); LOTE 02: PROMITENTE 

FORNECEDOR: LITORAL NORTE COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA; VALOR 

GLOBAL: R$  (dezesseis mil e novecentos 

reais); LOTE 03: PROMITENTE FORNECEDOR: 

LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 

 (duzentos e quatro mil e novecentos 

reais); LOTE 04: PROMITENTE FORNECEDOR 

LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 

 (setenta e quatro mil e oitocentos e 

cinquenta reais); LOTE 05: PROMITENTE 

FORNECEDOR: VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME; VALOR GLOBAL: R$  (treze mil 

novecentos e oi tenta reais);  LOTE 06:  

PROMITENTE FORNECEDOR :  VOO LIVRE 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; VALOR GLOBAL: 

R$  (dezoito mil e trezentos e noventa 

reais); LOTE 07: PROMITENTE FORNECEDOR: 
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VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; 

VALOR GLOBAL: R$  (dez mil e novecentos 

e cinquenta reais); DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 

04/09/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0498/2020 – 

PREGÃO Nº 048/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: 

PROMINENTE FORNECEDOR :  VOO LIVRE 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; VALOR GLOBAL. 

LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$  (setenta e 

nove mil e oitocentos reais); LOTE 05: VALOR 

GLOBAL: R$  (treze mil novecentos e oitenta 

reais); LOTE 06: VALOR GLOBAL: R$  

(dezoito mil trezentos e noventa reais); LOTE 07: 

VALOR GLOBAL: R$  (dez mil novecentos e 

cinquenta reais), conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0499/2020 – 
PREGÃO Nº 048/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMINENTE FORNECEDOR: LITORAL NORTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$  (dezesseis 
mil e novecentos reais); LOTE 03: VALOR GLOBAL: 
R$  (duzentos e quatro mil e novecentos 
reais); LOTE 04: VALOR GLOBAL: R$  
(setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), 
conforme descrito abaixo:

10.950,00

Registro de Preço para aquisição de gêneros 

alimentícios (Óleo de soja, vinagre de álcool, leite de 

coco, extrato de tomate, corante, condimento misto e Sal) 

destinados à alimentação escolar nas creches e 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 

futuras contratações de acordo com a conveniência e 

necessidade da Administração Pública Municipal.  

79.800,00

13.980,00

18.390,00

10.950,00

Registro de Preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Óleo de soja, vinagre de álcool, leite de 
coco, extrato de tomate, corante, condimento misto e Sal) 
destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 

16.900,00

204.900,00
74.850,00

 
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO Secretária da 

.
 – Educação – 

SEDUC

PORTARIA Nº 35/2020
DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município,
Considerando as decisões proferidas no Mandado de 
Segurança nº 0502811-11.2018.8.05.0039 e o Edital do 
Concurso Público 01/2016,

RESOLVE

Nomear, em regime estatutário, para o cargo público de 
provimento efetivo do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM, a candidata aprovada em concurso público e 
que atendeu ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado, o que se faz em cumprimento a decisão judicial 
proferido no processo acima indicado, podendo a presente 
nomeação ser revogada a qualquer tempo, caso sejam 
suspensos os efeitos da decisão.

C A R G O :  A N A L I S TA E M  S E G U R O  S O C I A L  -  
AFRODESCENDENTE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
SETEMBRO DE 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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