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PORTARIA Nº 006/2021
DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a criação da Comissão de 
Acompanhamento da Operacionalização 
da Vacinação contra a COVID-19, no 
âmbito da Secretaria de Saúde – SESAU - 
do município de Camaçari, Estado da 
Bahia.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do 
Regimento Interno da Secretaria de Saúde de Camaçari,

CONSIDERANDO que a COVID-19 é a maior pandemia 
da história recente da humanidade causada pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO que as pessoas idosas e/ou com 
comorbidades, a exemplo de pessoas com problemas 
cardíacos e pulmonares, diabetes ou câncer, dentre 
outros, têm maior risco de evoluírem para formas graves 
da doença;

CONSIDERANDO que os profissionais de saúde, 
principalmente aqueles que atuam diretamente na linha 
de frente do enfrentamento a COVID-19, estão mais 
expostos a serem contaminados pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2); e
 
CONSIDERANDO a disponibilidade limitada de doses da 
vacina contra a COVID-19, com consequente 
estabelecimento dos grupos de maior risco para 
agravamento e óbito, como prioritários para a vacinação. 

RESOLVE

Art. 1º Instituir a Comissão de Acompanhamento da 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, no 
âmbito da Secretaria de Saúde – SESAU - do município 
de Camaçari, Estado da Bahia.

PORTARIA Nº 009/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa GALUGE MADEIRA E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, e 
dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 00632.18.08.705.2019, de 07 de junho de 
2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa GALUGE MADEIRA 
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à 
Rua Costa Pinto Pinto, nº 265, Centro, Camaçari/BA, CEP: 
42.800-049, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 35.315.112/0001-16, 
inscrição mobiliária nº 39082001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:
I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos nsejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
01/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece o 
§2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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Art. 2º Caberá a Comissão de Acompanhamento da 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19:

I – Acompanhar as ações de organização, transporte, 
armazenamento, distr ibuição, capaci tação de 
servidores, comunicação em saúde e fármaco vigilância 
para a vacinação contra a COVID-19;

II – Acompanhar a execução do Plano Municipal da 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19;

III – Acompanhar a aplicação da vacina contra COVID-19;
IV – Acompanhar o atendimento dos objetivos do Plano 
Municipal da Campanha de Vacinação contra a COVID-
19;

V – Acompanhar as metas de vacinação estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Vacinação; e

VI – Apresentar relatórios semanais ao Gabinete da 
Secretaria de Camaçari ou quando solicitado, contendo 
informações relativas à vacinação contra a COVID-19.

Ar t .  3º  A Comissão de Acompanhamento  da 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
será composta por um representante e seu respectivo 
suplente, das seguintes áreas:

I – Secretaria da Saúde – SESAU;

II – Secretaria de Governo – SEGOV;

II – Ouvidoria Geral do município de Camaçari;

III – Conselho Municipal de Saúde de Saúde; e

IV – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 
Camaçari.

§ 1° O representante de que trata este artigo deverá ser o 
titular das áreas que o compõem ou servidor designado 
pelo titular, com poder deliberativo a respeito do tema 
desta Portaria.

§  2 °  A C o m i s s ã o  d e  A c o m p a n h a m e n t o  d a 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 
será coordenada pelo representante do Conselho 
Municipal de Saúde de Camaçari.

§ 3° Cada representante terá um suplente que o 
substituirá em suas ausências e impedimentos legais.

Ar t .  4º  A Comissão de Acompanhamento  da 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 se 
reunirá sempre que convocado pelo Coordenador, com 
horário e local previamente definido e informados.

Ar t .  5º  A Comissão de Acompanhamento  da 
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 terá 
a duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
da data de publicação desta Portaria, podendo ser 
prorrogado por igual período.

Art. 6º A participação na Comissão de Acompanhamento 
da Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
será considerada prestação de serviço público relevante, 
não remunerada.

Art. 7º O Secretário Municipal de Saúde poderá convocar 
servidores ou titulares de quaisquer áreas desta 
Secretaria de Saúde para prestar informações ou 
participar de reunião da Comissão de Acompanhamento 
da Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 
sempre que necessário.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 22 DE JANEIRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N° 08/2021
DE 14 DE JANEIRO DE 2021

    
D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e 
remembramento  em lotes de terrenos 
próprios designados pelos 2 (dois) lotes - 
LOTE 22 e LOTE 23 -, situados em lotes de 
terreno próprio no Loteamento denominado 
“JARDIM LIMOEIRO”, situado no Distrito 
Sede do Município de Camaçari-Bahia , para 
totalizar em uma área de 1.600,00m² , na 
forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo  Decreto Municipal datado de 02.01.2021 
e publicado no Diário Oficial do Município em 04.01.2021  
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nºs 01102.22.09.340.2020, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (lotes) de áreas 
designadas pelo LOTE 22 e LOTE 23 , situado no 
Loteamento denominado “JARDIM LIMOEIRO”, ambos 
com área de 800,00m² cada, cujo os lotes estão sob 
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matrícula de n°6152 e Censo Imobiliário Municipal sob 
n°s 001.021-9 e 001.020-1 respectivamente , totalizando 
em uma área de 1.600,00m². 

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de GENÉSIO DE MATOS e DOLORES 
DOS ANJOS DE CARVALHO, brasileiros, casados entre 
si, portadores de cédulas de identidade sob ns° 
03993622-82 SSP/BA e 3.207.258 SSP/BA, inscritos no 
CPF sob n° 386.139.305-06, residentes e domiciliados 
no Caminho 44, n° 01, 1° andar, Camaçari BA.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:  

LOTE 22

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote   tem 
16.00m de frente para antiga estrada 24(atual Rua  da 
Almendeira), 16.00m de fundo limitando-se com Lote  11, 
50.00m do lado esquerdo, confrontando-se com Lote 21(  
Atual Gidasio Mota de Cristo),  50.00m pelo lado direito, 
confrontando com Lote 23  à ser Amembrado , 
totalizando uma área 800.00m² e Perímetro 132.00 m.

 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V2, de 
coordenadas N 8.594.798,305m e E 576.205,292m; 
deste segue confrontando com LOTE 10 e 11, com 
azimute de 151°46'46" por uma distância de 16,00m  até 
o vértice V3, de coordenadas N 8.594.784,207m e E 
576.212,858m; deste segue confrontando com  LOTE 
21(  Atual Gidasio Mota de Cristo), com azimute de 
242°3'05" por uma distância de 50,00m  até o vértice V4, 
de coordenadas N 8.594.760,773m e E 576.168,690m; 
deste segue confrontando com  ANTIGA ESTRADA 24( 
ATUAL RUA DAS ALMENDEIRA), com azimute de 
331°46'46" por uma distância de 16,00m  até o vértice 
V5 ,  de coordenadas N 8.594.774,871m e E 
576.161,124m; deste segue confrontando LOTE 23 à ser 
amembrado , com azimute de 62°3'5" por uma distância 
de 50.00m  até o  vértice V1, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui  descr i tas  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 Nº 23

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido  Lote   tem 
16.00m de frente para antiga estrada 24(atual Rua  da 
Almendeira), 16,00m de fundo limitando-se com Lote 10 , 
50,00m do lado esquerdo, confrontando-se com  Lote 22 
à ser amembrado,  50.00m pelo lado direito, 
confrontando com Lote 24, totalizando uma área 
800,00m² e Perímetro 132,00 m.

 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de 
coordenadas N 8.594.812,403m e E 576.197,726m; 
deste segue confrontando com LOTE 10 E LOTE 11, com 

azimute de 151°46'46" por uma distância de 16,00m  até 
o vértice V2, de coordenadas N 8.594.798,305m e E 
576.205,292m; deste segue confrontando com LOTE 22 
à ser amembrado, com azimute de 242°3'5" por uma 
distância de 50.00m  até o vértice V5, de coordenadas N 
8.594.774,871m e E 576.161,124m; deste segue 
confrontando com  ANTIGA ESTRADA 24( ATUAL RUA 
DAS ALMENDEIRA, com azimute de 331°46'46" por uma 
distância de 16.00m  até o vértice V6, de coordenadas N 
8.594.788,969m e E 576.153,558m deste segue 
confrontando LOTE 24, com azimute de 62°3'05" por uma 
distância de 50,00m  até o vértice V1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.

Todas as  coordenadas aqu i  descr i tas  es tão 
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° - A área resultante do remembramento ficará 
assim descrito e caracterizado:

LOTE RESULTANTE  Nº23A

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: O referido Lote   tem 
32,00m de frente para antiga estrada 24(atual Rua da 
Almendeira), 32,00m de fundo limitando-se com Lote 10 e 
11, 50,00m do lado esquerdo, confrontando-se com Lote 
21, 50.00m pelo lado direito, confrontando com Lote 24 , 
totalizando uma área 1600,00m² e Perímetro 164,00 m.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de 
coordenadas N 8.594.812,403m e E 576.197,726m; 
deste segue confrontando com LOTE 10 E LOTE 11, com 
azimute de 151°46'46" por uma distância de 32,00m  até 
o vértice V3, de coordenadas N 8.594.784,207m e E 
576.212,858m; deste segue confrontando com LOTE 21, 
com azimute de 242°3'05" por uma distância de 50,00m  
até o vértice V4, de coordenadas N 8.594.760,773m e E 
576.168,690m deste segue confrontando ANTIGA 
ESTRADA 24( ATUAL RUA DAS ALMENDEIRA, com 
azimute de 331°46'46" por uma distância de 32,00m  até 
o vértice V6, de coordenadas N 8.594.788,969m e E 
576.153,558m deste segue confrontando LOTE 24, com 
azimute de 62°3'05" por uma distância de 50,00m  até o 
vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as  coordenadas aqu i  descr i tas  es tão 
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.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO 
DE 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTOS 

URBANÍSTICOS

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

PORTARIA N° 10/2021
DE 21 DE JANEIRO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e 
D e s m e m b r a m e n t o  d e  u m a  á r e a 
denominada Super Quadra 3D-13, situada 
no Loteamento Parque “Nascente do 
Capivara”, no Distrito Sede, no Município de 
Camaçari, medindo 5.202,00 m², a ser 
desmembrada em 03 (três) novas áreas 
resultantes denominadas D3-13A com 
2.602,00 m², D3-13B com 1.300,00 m² e D3-
13C com 1.300,00 m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal datado de 02.01.2021 
e publicado no Diário Oficial do Município em 04.01.2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00234.22.09.005.2020, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento da Super Quadra 
3D-13, situada no Loteamento Parque “Nascente do 
Capivara”, no Distrito Sede, no Município de Camaçari, 
medindo 5.202,00 m², a ser desmembrada em 03 (três) 
novas áreas resultantes denominadas D3-13A com 
2.602,00 m², D3-13B com 1.300,00 m² e D3-13C com 
1.300,00 m².
    
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da TERRABRÁS -  TERRAPLANAGENS 
DO BRASIL S /A,  i nsc r i ta  no  CNPJ sob  nº : 
15.128.515/0001-49, conforme os registros no Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 34.258.    

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL 
SUPER QUADRA D3-13

 
ÁREA (m2): 5.202	
PERÍMETRO (m):  320,12	
MUNICÍPIO: CAMAÇARÍ 
ESTADO:  Bahia

L I M I T E S    E   C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE:	 Com Q3D-GLEBA 12
LESTE:	 Com RUA 06 
SUL:	 Com RUA 01
OESTE:	 Com Q3D-GLEBA 12

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O 

Partindo do marco M.1, situado no limite com RUA 06, 
definido pela coordenada UTM 8.593.759,0848 m 
Norte e 577.194,9484 m Leste, referida ao meridiano 
central -39° EGr e Datum SIRGAS2000; deste, 
confrontando neste trecho com  RUA 06, no quadrante 
Sudeste, seguindo com desenvolvimento de 56,73 m 
e azimute plano de 178°28'47", chega-se ao M2, de 
coordenadas 8.593.702,3772 m Norte e 577.196,4535 
m Leste; deste, confrontando neste trecho com a Rua 
06, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 
31,42 m em raio de 40,00, chega-se ao M3 de 
coordenadas planas 8.593.673,7841 m Norte e 
577.185,4958 m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com  RUA 06, no quadrante Sudeste, seguindo 
com desenvolvimento de 40,15 e azimute plano de 
223°27'38", chega-se ao chega-se ao M4, de 
coordenada UTM 8.593.644,6437 m Norte e 
577.157,8807 m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com as RUAS 1 e 06, no quadrante Sudeste, 
seguindo com desenvolvimento de 31,40 m em raio de 
20 m chega-se ao chega-se ao M5 de coordenadas 
planas 8.593.643,8894 m Norte e 577.129,6154 m 
Leste; deste, confrontando neste trecho com  RUA 01, 
no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 
31,89 m e azimute plano de 313°29'30" chega-se ao 
marco M.6 de coordenada UTM 8.593.665,8346 m 
Norte e 577.106,4833 m Leste; deste, confrontando 
neste trecho com  Q3D-Gleba 12, no quadrante 
noroeste, seguindo com distância de 128,54 m e 
azimute plano de 43°29'30"  chega-se ao marco M.1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, de 
coordenadas planas UTM 8.593.759,0848 m Norte e 
577.194,9484 m Leste.

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

ÁREAS RESULTANTES
ÁREA D3-13A

ÁREA (m2): 2.602,00	
PERÍMETRO (m):  19,317	
MUNICÍPIO: CAMAÇARÍ 
ESTADO:  Bahia
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L I M I T E S    E   C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NOROESTE: Com Q3D-GLEBA 12
SUDESTE:	 Com RUA 06 
SUL:	 Com ESQUINA DAS RUAS 01 E 06 
NORDESTE: Com Q3D-GLEBA 13A

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O 

Partindo do marco M.6, situado no limite com RUA 06, 
definido pela coordenada UTM 8.593.667,4973 m Norte 
e 577.179,5303 m Leste, referida ao meridiano central -
39° EGr e Datum SIRGAS2000; deste, confrontando 
neste trecho com  RUA 06, no quadrante Sudeste, 
seguindo com distância de 31,4815 m e azimute plano de 
223°27'38"  chega-se ao marco M.7 de coordenadas 
8.593.644,6437 m Norte e 577.157,8807 m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com  esquina das RUAS 01 E 
0 6 ,  n o  q u a d r a n t e  S u d e s t e ,  s e g u i n d o  c o m 
desenvolvimento de 31,40 m e raio de 20,00 m, chega-se 
ao marco M.8 de coordenadas planas 8.593.643,8894 m 
Norte e 577.129,6154 m Leste; deste, confrontando 
neste trecho com  RUA 01, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 31,89 m e azimute plano de 
313°29'30"  chega-se ao marco M.9 de coordenadas 
8.593.665,8346 m Norte e 577.106,4833 m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com  Q3D-GLEBA 12, no 
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 51,69 m 
e azimute plano de 43°29'30"  chega-se ao marco M.10, 
de coordenadas planas 8593703,3344 m Norte e 
577142,2588 m Leste, deste, confrontando neste trecho 
com   Q3D-GLEBA 13A, no quadrante nordeste, 
seguindo com distância de 51,855 m e azimute plano de 
313°29'30", chega-se ao marco M.6, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, de coordenadas planas UTM 
8.593.667,4973 m Norte e 577.179,5303 m Leste. 

ÁREA D3-13B
ÁREA (m2):  1.300,00	
PERÍMETRO (m):  151,385	
MUNICÍPIO: CAMAÇARÍ 
ESTADO:  Bahia

L I M I T E S    E   C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORDESTE: Com Q3D-GLEBA 13C
SUDESTE:	 Com RUA 06 
SUDOESTE: Com Q3D-GLEBA 13A
NOROESTE:	Com Q3D-GLEBA 12

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O 

Partindo do marco M.4, situado no limite com RUA 06, 
definido pela coordenada UTM 8.593.688,7066 m Norte 
e 577.194,4442 m Leste, referida ao meridiano central -
39° EGr e Datum SIRGAS2000; deste, confrontando 
neste trecho com  RUA 06, no quadrante Sudeste, 
seguindo com desenvolvimento de 17,3585 m em raio de 
40,2698 m chega-se ao chega-se ao M5 de coordenadas 
planas 8.593.673,7841 m Norte e 577.185,4958 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com  RUA 06, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 8,6698 m 
e azimute plano de 223°27'38"3 chega-se ao marco M.6 

de coordenada UTM 8.593.667,4973 m Norte e 
577.179,5303 m Leste, deste, confrontando neste trecho 
com  Q3D-GLEBA 13A, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 51,855 m e azimute plano de 
313°29'30", chega-se ao marco M.10 de coordenadas 
planas 8593703,3344 m Norte e 577142,2588 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com Q3D-GLEBA 12, 
no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 
25,442 m e azimute plano de 43°29'30"  chega-se ao 
marco M.11, de coordenadas planas 8.593.721,792 m 
Norte e 577159,5692 m Leste, deste, confrontando neste 
trecho com  Q3D-GLEBA 13C, no quadrante Nordeste, 
seguindo com distância de 48,06 m e azimute plano de 
313°29'30", chega-se ao marco M.4, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, de coordenadas planas UTM 
8.593.688,7066 m Norte e 577.194,4442 m Leste. 

ÁREA D3-13C

ÁREA (m2): 1.300,00	
PERÍMETRO (m): 170,569	
MUNICÍPIO: CAMAÇARÍ 
ESTADO:  Bahia

L I M I T E S    E   C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORDESTE: Com RUA 06
SUDOESTE: Com Q3D-GLEBA 13B 
NOROESTE: Com Q3D-GLEBA 12

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O 

Partindo do marco M.1, situado no limite com RUA 06, 
definido pela coordenada UTM 8.593.757,8793 m Norte 
e 577.193,8048 m Leste, referida ao meridiano central -
39° EGr e Datum SIRGAS2000; deste, confrontando 
neste trecho com  RUA 06, no quadrante Nordeste, 
seguindo com desenvolvimento de 2,1559 m em raio de 
11,4988  m chega-se ao M2, de coordenadas 
8.593.756,111 m Norte e 577.195,0282 m Leste, deste, 
confrontando neste trecho com a Rua 06, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 56,73m e azimute 
plano de 178°28'47", chega-se ao M3 de coordenadas 
planas 8.593.702,3772 m Norte e 577.196,4593 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com  RUA 06, no 
quadrante Sudeste, seguindo com desenvolvimento de 
13,8805 m em raio de 39,9911 m chega-se ao chega-se 
ao M4, de coordenada UTM 8.593.688,7066 m Norte e 
577.194,4442 m Leste, deste, confrontando neste trecho 
com  Q3D-GLEBA 13B, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 48,06 m e azimute plano de 
313°29'30", chega-se ao marco M.11 de coordenadas 
planas 8.593.721,792 m Norte e 577159,5692 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com Q3D-GLEBA 12, 
no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 
49,743 m e azimute plano de 43°29'30"  chega-se ao 
marco M.1, ponto inicial da descrição deste perímetro, de 
coordenadas planas UTM 8.593.757,8793 m Norte e 
577.193,8048 m Leste.

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, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE JANEIRO 
DE 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTOS 

URBANÍSTICOS

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

CONTRATO N.º 0004/2021

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
a t r a v é s  d a  S E C R E T A R I A 
D E S E N V O LV I M E N T O  S O C I A L  E 
CIDADANIA – SEDES e a empresa FLEX 
PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI- ME.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES Srª. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da 
carteira de identidade n.º 4798384-10 SSP/BA, inscrito 
no cadastro de pessoas físicas sob n.º 641.149.295-68, 
doravante denominado contratante, FLEX PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI- ME , com sede à CAM RIO 
TOCANTINS, Nº 16 A,  Bairro: GLEBA C , Cidade: 
CAMAÇARI, Estado: BAHIA, Cep: 42803-150, Telefone 
(71) 98763-3467, E-MAIL: fabrizio-ramos@hotmail.com 
inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 05.909.402/0001-27, 
representado neste ato pelo Sr FABRIZIO RODRIGUES 
RAMOS , brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n° 644.743.565-00, Carteira de 
Identidade n.° 663151236 SSP/BA, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00096.11.07.611.2020, decorrente de 
licitação na modalidade de Pregão Presencial (COMPEL)  
n.º 0035/2020 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0201/2020 e que se regerá pelo 
disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e legislação 
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a 
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas 
seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de 
transcrição, os documentos: 

a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 0035/2020 
COMPEL e seus anexos;

b) Ata de Registro de Preços n.º 0201/2020

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de BUFFET e 
DECORAÇÃO, com o fornecimento de produtos, para as 
diversas atividades, eventos e produções desenvolvidas 
eventos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES do município de Camaçari, 
conforme Anexos I do Edital da licitação em epígrafe.

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor global deste contrato é R$ 259.560,00 
( D U Z E N TO S  E  C I N Q U E N TA E  N O V E  M I L , 
QUINHENTOS E SESSENTA REIAS), referente aos 
itens, constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 

§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
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contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 03

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a 
empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
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sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os locais da entrega dos itens estão elencados no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO 
N.º 0035/2020 , (PRESENCIAL) - COMPEL
independente de transcrição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§ 1º DOS DIREITOS

I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e 	d a 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura 	 f ís ica, 
limpos e em perfeitas condições de uso. 

II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de 	 R e f e r ê n c i a 
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste 	i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l 
independente de transcrição; 

b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 	
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 	
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
p r e s e n t e  l i c i t a ç ã o ,  e m  e s p e c i a l ,  e n c a r g o s 	
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação f inanceira,  a exemplo de 	
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 	
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como 	a s 
despesas com insumos, materiais, transporte, 

deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 	
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a 	
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência 	 resultante da 
prestação do serviço; 

f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente 	j u n t o 
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a 	 supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
con t ro l e  des te  con t ra to ,  f i ca r  imped ido  de 	
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s , 			
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 	

h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que 	 venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 

i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento 	 d o s 
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, 	 e 
desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da 	 o r d e m 	
expressa e escrita da CONTRATANTE. 

j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do 	objeto 	 d o 
contrato firmado. 

k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou 	s u p r e s s õ e s 
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado 	do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para 
fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabi l idades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a 
responsabilidade civil e criminal. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
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contraditório: 

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
in idoneidade para l ic i tar  ou contratar  com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 2º As multas apl icadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 

§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 

§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S 
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
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compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
l eg i s l ação  v i gen te ,  quando  comun icados  à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumpr imento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari – Bahia, 15 de Janeiro de 2021.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

/CONTRATANTE

FLEX PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI- ME
CONTRATADA

RESOLUÇÃO Nº 01/2021 
DE 21 DE JANEIRO DE 2021

Orienta os proponentes contemplados 
nos editais 002/2020 e 003/2020, 
financiados pela Lei 14017/2020 - Lei 
Aldir Blanc.

O Comitê Municipal de Implementação das Ações 
Emergenciais destinadas ao setor cultural, instituído 
pelo Decreto Municipal Nº 7406/2020 DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2020, publicado no DOM nº 1519, 
composto pelos membros da Comissão de Análise 
do Órgão Executor da Política Cultural do Município - 
CAS, criada pela Lei Municipal nº 1.116, de 14 de 
dezembro de 2010, e instituída pela Portaria nº 10, de 28 
de fevereiro de 2020, no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO que  compete à Comissão de Análise 
e Seleção do Fundo Municipal de Cultura - CAS - 
acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e realização 
das propostas contempladas nos editais;

CONSIDERANDO, ainda, cabe aos proponentes 
desenvolver e realizar as proposta artístico-culturais 
contempladas, nos prazos e condições previstas no 
edital e nos termos de responsabilidade e compromisso 
firmados pelas partes,

RESOLVE 

Convocar todos os proponentes contemplados nos 
editais descritos na epígrafe para que apresentem à CAS 
seus cronogramas de execução, com datas, locais, 
canais de divulgação e demais informações pertinentes 
ao projeto, para o bom andamento e acompanhamento 
das ações previstas na Lei.

Cumpre esclarecer que, conforme previsto nos editais e 
termos de compromisso, todos os projetos dependerão 
do atesto exarado pela CAS para a comprovação de sua 
execução e aprovação do relatório final de prestação de 
contas.

 
Matheus Sêna Santos de Jesus

Matrícula 831330
CAS 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 
QUARTO TERMO ADITIVO

A Comissão Permanente de Licitação – CPL informa que na 
publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo, veiculado no 
Diário Oficial do Município de Camaçari n.º 1583 do dia 
20/01/2021. 
     
Onde se lê:
   
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CONTRATADA: GRADUS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE 
SIMPLES. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 
mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09 de janeiro de 
2021, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato 
Base, consoante Artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 
8666/93. VALOR GLOBAL PROPORCIONAL: R$ 
221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais). Assinatura: 
07/01/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – 
DIRETOR PRESIDENTE.

Leia-se: 
 
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CONTRATADA: GRADUS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE 
SIMPLES. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 
mais 12 (doze) meses, contados a partir de 09 de janeiro de 
2021, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato 
Base, consoante Artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 
8666/93. VALOR GLOBAL PROPORCIONAL: R$ 
221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais). Assinatura: 
08/01/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – 
DIRETOR PRESIDENTE.
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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