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II. Localizar os imóveis de propriedade do município 
através de pontos geodésicos; 

III. Solicitar, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente no município, na pessoa de seu presidente, 
em nome do município de Camaçari, o registro, seja por 
funcionamento de equipamento público e/ou por se tratar 
de imóvel desapropriado e não registrado em cartório; 

IV. Solicitar, junto ao Cartório de Registros de Imóveis 
competente, na pessoa de seu presidente, em nome do 
município de Camaçari, as atualizações necessárias em 
relação aos imóveis já registrados. 
 
V. Propor a abertura dos processos de reversão da 
propriedade do bem imóvel para o patrimônio público 
municipal   quando verificado o descumprimento das 
respectivas cláusulas ou condições pelo beneficiário.

VI. Requerer ao setor municipal competente a avaliação 
de imóveis de propriedade do município de Camaçari, 
estejam eles devidamente registrados no cartório 
competente ou mesmo para possibilitar tal registro ou 
atualização junto ao patrimônio municipal. 

VII. Requerer a abertura de processo de tombamento de 
imóvel público de modo a compor os ativos do Município 
de Camaçari;
 
VIII. Propor às Secretarias municipais competente a 
alienação dos imóveis públicos quando verificada a falta 
de interesse público pela manutenção da propriedade do 
imóvel ou para fins do que determinam as leis municipais 
específicas, bem como para levantamento de valores 
necessários para investimentos; 

§ 1º. Fica a Comissão autorizada a reavaliar, quando 
provocada, ou de ofício, todos os atos emanados da 
Prefeitura Municipal de Camaçari relacionados ao 
deferimento de implantação de empreendimentos, 
desafetação ou doação de áreas públicas visando 
incentivar o desenvolvimento de industriais, comércio e 
serviços nesse município, de modo a verificar o efetivo 
cumprimento dos requisitos autorizadores do ato, bem 
como a manutenção da sua finalidade até a presente 
época.

§ 2º. No exercício das competências que originem 
abertura de processos administrativos,  fica o membro 
desta Comissão, que for lotado na respectiva Secretaria 
que detenha a competência sobre a matéria, responsável 
pela guarda e diligência do processo, com o apoio dos 
demais membros desta Comissão.

DECRETO Nº 7470/2021
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

Cria a Comissão Especial para fins de 
Identificação, Localização, Registro, 
R e g u l a r i z a ç ã o ,  A v a l i a ç ã o ,  
Tombamento e Alienação dos Bens 
Imóveis pertencentes ao Município de 
Camaçari e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições conferidas pela 
Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei 
Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO a ocorrência de desapropriações de 
imóveis públicos sem que tenham sido realizados os 
respectivos registros;

CONSIDERANDO que existem imóveis desapropriados 
e registrados em cartório de imóveis, mas suas 
metragens condizente com a ocupação existente na 
atualidade;

CONSIDERANDO que a municipalidade tem o dever de 
zelar pelos bens públicos imóveis realizando inventário e 
tombamento; 

CONSIDERANDO que a municipalidade está autorizada 
por lei a alienar bens imóveis para fins dispostos em Leis 
específicas;

CONSIDERANDO a necessidade de verificação do 
cumprimento dos requisitos atinentes à desafetação de 
áreas públicas para incentivo ao desenvolvimento de 
indústrias, comércio e serviços neste município;

DECRETA

Art. 1°. Fica criada a Comissão Especial para fins de 
Identificação, Localização, Registro, Regularização, 
Reversão, Avaliação, Tombamento e Alienação dos Bens 
Imóveis do Município de Camaçari que terá as seguintes 
competências: 

I. Identificar os imóveis de propriedade do município e as 
respectivas Secretarias que os administram; 

DECRETO



Art. 2°. A Comissão Especial para fins de Identificação, 
Localização, Registro, Regularização, Reversão,  
Avaliação, Tombamento e Alienação dos Bens Imóveis 
do Município de Camaçari, será composta pelos 
seguintes membros: 

 
Art. 3°. A Comissão Especial para fins de Identificação, 
Localização, Registro, Regularização, Reversão, 
Avaliação, Tombamento e Alienação dos Bens Imóveis 
do Município de Camaçari, terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias após sua criação para elaborar regulamento 
interno determinando os procedimentos necessários 
para consecução de seus objetivos. 

Art. 4°. A Comissão Especial de Identificação, 
Localização, Registro, Regularização, Reversão, 
Avaliação, Tombamento e Alienação dos Bens Imóveis 
do Município de Camaçari deverá encaminhar à 
Secretaria de Administração, a cada quatro meses, 
relatório contemplando os imóveis públicos que foram 
tombados e os respectivos valores agregados aos ativos 
da Fazenda Pública Municipal.

Art. 5°.  Os gastos e despesas relacionados   aos bens 
imóveis do município correrão por conta da Secretaria 
que estiver vinculada ao imóvel ou pelo beneficiário, na 
ausência dessa vinculação ou quando as questões legais 
assim exigirem.

Art. 6°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 7°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

I. dois representantes da Secretaria de Administração (na 
condição de Presidente e Vice Presidente);
II. um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico;
III. um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano;
IV. um representante da Secretaria de Infraestrutura; 
V. um representante da Secretaria da Fazenda;
VI. um representante da Procuradoria-Geral do 
Município.

Parágrafo único. Os membros serão indicados pelos 
respectivos chefes das pastas e nomeados por Portaria 
do Secretário da Administração, bem como seus 
respectivos suplentes. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº001/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SESAU – 003/2019_Nível Superior

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz Daniel Lima Falcão, 
através do Mandado de Segurança, processo de nº 
8004191-19.2020.8.05.0039 convoca o candidato 
aprovado e classificado no Processo Seletivo 
Simplificado nº 003/2019, para o cargo de 
ENFERMEIRO, para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro, 1º 
andar (GESEL/SECAD – Prédio Azul da Prefeitura), no 
período de 09 a 11/02/2021 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00min para apresentação dos 
seguintes documentos originais e cópias: 

a) Todos os documentos anexados no ato da inscrição 
para Avaliação de Títulos, conforme Item 8 do Edital de 
abertura 003/2019, respeitando os critérios de cada 
função;
b) Carteira de Identidade (RG); 
c) CPF e Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
d) PIS/PASEP;
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
f) Título de Eleitor; 
g) Comprovante de votação da última eleição (não serão 
aceitos comprovantes de justificativa eleitoral. Caso não 
tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, 
obtida junto ao TRE); 
h) Comprovante de residência com CEP atualizado; 
i) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo 
masculino;
j) Diploma e/ou certificado de conclusão do curso 
referente a escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada pela 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado; 
k) Título de Especialista (quando o cargo exigir conforme 
Edital de abertura item 2.1)
l) Documento de comprovação registrado e com a 
situação regularizada junto ao órgão de conselho de 
classe correspondente a sua formação profissional, 
quando for o caso, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
m) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 
anos);
n) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
o) 01 Foto Recente 3x4. 
p) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
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ATENÇÃO

 Os  cand ida tos  deve rão  acessa r  o  l i nk :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index
.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.

ENFERMEIRO - AFRODESCENDENTE

Nº          Nome  Insc.  Clas.
01   JULIANA BISPO COSTA         2019886                     8ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que 
não comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 003/2019. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 
internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir 
04/02/2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONDOMÍNIO 
URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do CONDÔMINO RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, que 
entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100 da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA, através da competência delegada pelo Decreto 

Municipal datado de 02.01.2021 e publicado no Diário 
Oficial do Município em 04.01.2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e, do outro lado RESIDENCIAL 
V I L A F L O R E N Ç A –  E M P R E E N D I M E N TO S  
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 31.385.285/0001-50, 
neste ato representada por seu sócio administrador, 
LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO, brasileiro, 
solteiro, empresário, inscrito no Registro Geral sob nº 
1157949720 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
0 4 0 . 0 6 8 . 8 6 5 - 4 3 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas, para implantação do 
Projeto Urbanístico e Arquitetônico do Condomínio 
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, bem como suas 
possíveis ampliações, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 2231.22.09.061.2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: área de 65.762,55m² (sessenta e cinco 
mil setecentos e sessenta e dois metros e cinquenta e 
cinco decímetros quadrados), sendo 37.247,34 m² (1º 
Etapa com 149 FIP's) e 28.515,21 m² (Ampliação com 85 
FIP's) situado na Rua Sucupió, lote 04, 5-C, 5-D e 5-E, no 
distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, destinada ao empreendimento denominado 
Condomínio RESIDENCIAL VILA FLORENÇA.

II – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio será 
implantado, foi adquirida pelo PROPRIETÁRIO por 
compra feita a FPLUS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA em 20/04/2018, ao Sr. LIDIO 
PEREIRA FRANCO FILHO, Sr. ANTÔNIO CARLOS 
PEREIRA FRANCO E A Sr. JOILMA FREITAS DE 
OLIVEIRA em 14/08/2019, encontra-se devidamente 
registrado no Cartório de 1º Oficio do Registro de Imóveis 
da Comarca de Camaçari – Ba, sob as matrículas nº 
21.026, 21.444 e 22.27.

III – Características gerais do projeto: trata-se de um 
Condomínio Urbanístico, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Constituição Federal (1988); Lei Federal nº. 
4.591/1964; Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) 
e Resolução CONAMA nº 303/02; Constituição Estadual 
da Bahia e demais leis pertinentes; Lei Orgânica do 
Município, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - 
PDDU (Lei nº 866/2008) e Código Urbanístico e 
Ambiental (lei nº 913/2008), com 234 FPIs - Frações 
Ideais Privativas, guarita, campinho, quadra de areia, 
clube, quiosque, piscina e parque infantil, distribuídas 
segundo plantas aprovadas na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

IV – Frações Ideais Privativas: O condomínio 
urbanístico será executado com a implantação de 234 
frações ideais privativas, dispostas conforme abaixo:
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V– Sistema viário: A área de sistema viário compreende 
o acesso rodoviário a partir da Rua Sucupió e via de 
circulação interna, relativa à área residencial, totalizando 
11.475,15 m² (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco e 
quinze decímetros quadrados), equivalente a 17,44% 
(dezessete inteiros e quarenta e quatro centésimos por 
cento) da área total do empreendimento;

VI– Áreas verdes: A área verde interna do condomínio, 
com 13.160,83 m² (treze mil, cento e sessenta e oitenta e 
três decímetros quadrados), equivale a 20,00% (vinte por 
cento) da área líquida do empreendimento (65.762,55 
m²).

VII– Área comercial: O empreendimento contatará 
com uma área comercial de
1.688,13 m².

CLÁUSULA TERCEIRA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nas frações ideais 
deste condomínio, são os indicados a seguir:

I – Recuo frontal: 4,00m (quatro metros).
II – Recuo lateral: 1,50m (um metro e meio) em apenas 
uma das laterais, à critério do proprietário, podendo 
encostar no outro lado.
III – Recuo de fundo: 2,00m (dois metros).

Fica vedada a construção, ampliação ou alteração das 
áreas comuns ou a execução das propostas de 
ampliação das unidades residenciais sem prévia e 
indispensável aprovação do MUNICÍPIO através dos 
devidos alvarás.

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, com piso 
intertravado, disposto sobre base de arenoso 
compactada;

II – Passeios: os passeios serão executados pelo 
PROPRIETÁRIO, com grama e placas de concreto;

III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico, ficando a cargo 
de cada adquirente a ligação de cada unidade imobiliária;

V – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do condomínio será 
executado pelo PROPRIETÁRIO e será individual por 
unidade autônoma com fossa e sumidouro;

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e 
também às contribuições externas, provenientes da sub-
bacia, na qual está inserido o empreendimento;

VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de concreto, com arame 
farpado ou alvenaria com bloco cerâmico e pilares de 
concreto com altura de 2,00m (dois metros).

VIII - Paisagismo: todas as áreas verdes do condomínio 
serão urbanizadas, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria. Serão plantadas mudas 
de árvores de espécies nativas ou adaptadas. As 
espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a) cumprir quanto disposto no presente 
instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 
com as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
quarta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
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d) responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, 
para o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;
e) averbar, em Cartório de Imóveis, área doada à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, com 13.152,51 m², a ser 
desmembrada da Matrícula nº 26.788, referente à área 
remanescente da Fazenda Barbosa, Distrito Sede, no 
prazo máximo de 180 dias.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia de condomínio, que 
defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados 
pelas licenças ambientais a que o empreendimento será 
submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar inicio às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações, às 
multas previstas na legislação.

CLÁUSULA NONA - FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que 'se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 29 de Janeiro de 2021.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESIDENCIAL VILA FLORENÇA – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA p/p 

LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO
PROPRIETÁRIO

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa EUROATLANTICA BRASIL 
LTDA, CNPJ 03.599.608/0001-72 a paralisar a execução 
das obras e serviços na requalificação dos elementos 
ornamentais das fontes luminosas das Praças Abrantes e 
Montenegro, modernizar o sistema com equipamentos e 
componentes que utilizem tecnologia de ponta da 
informática no comando da água, luz e som, no Município 
de Camaçari - BA, conforme contrato 0383/2020, 
considerando o atraso na entrega dos transformadores e 
a proximidade de vencimento da vigência do contrato.

Outrossim, esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços (após chegada dos transformadores), será 
procedida a recontagem do prazo pactuado.

Camaçari, 01 de dezembro de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Alejandro Cabello Gonzalez
CPF 009.017.009-16

PORTARIA Nº 02/2021 
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Orienta os proponentes contemplados no 
Edital Emergencial de Seleção da Secretaria 
de Cultura de Camaçari, nº 001/2020, com 
relação aos prazos e forma para entrega das 
contrapartidas previstas no EIXO 1: 
PROPOSTAS DE CONTEÚDO INDIVIDUAL 
TRANSMITIDAS POR MEIO AUDIOVISUAL 
(INÉDITAS NA INTERNET) do referido 
certame. 
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A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município 
e,

CONSIDERANDO que a SECULT é a responsável pelo 
agendamento das atividades, articulação de grade de 
programação e divulgação das propostas selecionadas, 
utilizando os canais de redes sociais dos próprios 
proponentes, da SECULT, do CMCC e de outros 
parceiros, conforme previsto no edital;

CONSIDERANDO, ainda, que o proponente 
contemplado é responsável pela completa execução da 
proposta, conforme descrita no ato da inscrição e 
selecionada pela CEASC e que o inadimplemento 
acarretará as penalidades previstas no Edital e na lei e

CONSIDERANDO, finalmente, que compete à Secult 
divulgar o prazo para entrega do material e a forma do 
envio,

RESOLVE

Art. 1° - O material previamente gravado pelos 
proponentes contemplados no edital deve obedecer às 
orientações previstas em seu anexo VII, estar inserido no 
canal do proponente na plataforma YouTube de forma 
privada e o link de acesso deve ser enviado para a 
S e c r e t a r i a  d e  C u l t u r a  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
editalemergencialsecult20@gmail.com entre os dias 08 
e 22 de fevereiro de 2021.

Parágrafo Único - Os proponentes que tiverem 
dificuldade de enviar o link por e-mail podem se dirigir à 
Assessoria de Comunicação da Secult para entregar o 
material em Pen Drive ou HD externo, mediante prévio 
a g e n d a m e n t o  p e l o  e - m a i l  
ascomsecultcamacari@gmail.com.

Art. 2º - A Secretaria de Cultura transmitirá o conteúdo 
das propostas em seus canais de divulgação 
institucionais e/ou nos canais dos proponentes, 
conforme determina o edital, entre os dias 15 e 28 de 
março de 2021.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2021

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

  

PORTARIA Nº 01/2021
 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE

Art. 1º Recepcionar os procedimentos de auditoria e as 
orientações técnicas contidos no Manual de Auditoria de 
Obras Públicas e Serviços de Engenharia do Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, 
como normas a serem observadas de forma subsidiária 
pelas equipes desta Controladoria no planejamento, 
execução e elaboração de relatórios de fiscalização de 
obras e serviços de engenharia.

Art. 2º Recepcionar os procedimentos de auditoria e as 
orientações técnicas contidos no Manual de Auditoria 
Operacional – MAO do Tribunal de Contas da União – 
TCU, como normas a serem observadas de forma 
subsidiária pelas equipes desta Controladoria no 
planejamento, execução e elaboração de relatórios de 
fiscalização de obras e serviços de engenharia.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 028/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Aquisição de Cestas de 
Páscoa e Peixes a serem distribuídos aos beneficiários 
do Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz 
acompanhados pelos CRAS, CREAS, Centro POP, CAM, 
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Casa da Criança e CONVIVER através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari/BA. Acolhimento: 16/02/2021 a 
partir das 08h00min; Abertura: 17/02/2021, às 
09h00min; Disputa: 17/02/2021, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações

Licitação n.º: 855638. Tel.: (71) 3621-6880. 
Aricele Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 0027/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 22/02/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 23/02/2021, às 08h30min; Disputa: 
23/02/2021, às 11h00min. (Horário Brasíl ia) 
Edital/Informações: Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0029/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de agulha hipodérmica, algodão e máscaras, 
para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 17/02/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 18/02/2021, às 08h00min; Disputa: 
18/02/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: Licitação 
n.º: 855692. Tel.: (71) 3621-6776. Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

 
TERMO DE REVOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 
8.666/93, resolve REVOGAR o lote 05 do  PREGÃO No 
0207/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o  
Registro de Preço para aquisição de banho de 
parafina, bicicleta ergométrica, cicloergômetro, 
e l e t r o e s t i m u l a d o r ,  e l e t r o m i o g r a f o ,  
eletroneuromiografo, para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II). 
03/02/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
Secretário da Saúde.

: www.licitacoes-
e.com.br.  

www.licitacoes-e.com.br. 

www.licitacoes-e.com.br.  
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