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Camaçari-BA, 14 de julho de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7576/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00034.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 

Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora MAURACY ROSA DA SILVA NEVES, 

matrícula 3662, ocupante do cargo de provimento efetivo 

de Aux. de Enfermagem 30H, classe 2, nível I, referência 

I, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, com 

proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.857,03 (Um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

três centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 14 de julho de 2021.

 

DECRETO Nº 7575/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00099.07.10.371.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora MARIA DE SOUZA CAVALCANTE, matrícula 

9598, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Agente Comunitário de Saúde 40h, classe 1, nível II, 

referência F, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, 

com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 

R$ 1.058,09 (hum mil e cinquenta e oito reais e nove 

centavos) correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

da média dos salários de contribuição até o mês de junho 

de 2021, acrescido da complementação do salário 

mínimo no valor de R$ 41,92 (quarenta e um reais e 

noventa e dois centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 

201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 

valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

DECRETOS



DECRETO Nº 7577/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00098.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com 

e 

 à 

servidora NORMA CLICIA COSTA SILVA, matrícula 

2507, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Assistente Administrativo, 40 h, classe 2, nível II, 

referência J, lotada na Secretaria de Educação –  

SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

4.248,66 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-Ba, 14 de julho de 2021.

 

DECRETO Nº 7578/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00001.07.10.371.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da 

lei municipal 997/2009 e suas alterações posteriores

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

 

POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores a 

servidora TEREZINHA DO NASCIMENTO, matrícula 

7296, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Auxiliar de Enfermagem 30H, classe 2, nível I, referência 

H, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, com 

proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.373,65 (hum mil, trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), equivalente a 89% (oitenta e 

nove por cento) da média dos salários de contribuição até 

o mês de junho de 2021, conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-Ba, 14 de julho de 2021.

DECRETO Nº 7579/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00010.07.10.371.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO 

SANTANA, matrícula 7267, ocupante do cargo de 

 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
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provimento efetivo de Médico, 20 HS, classe 4, nível II, 

referência H, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, 

com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

6.096,89 (seis mil e noventa e seis reais e oitenta e nove 

centavos) equivalente a 89% (oitenta e nove por cento) 

da média dos salários de contribuição até o mês de junho 

de 2021, conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 14 de julho de 2021.

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 00159/2021
 DE 29 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  

00722.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MAYARA DA SILVA 
SANTOS , matricula nº 61066 , ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADM 
40H , lotado (a) na  Secretaria do desenvolvimento Social 
e Cidadania - SEDES , de NÍVEL  para NÍVEL , com data 
retroativa a  12 DE MAIO DE 2021 . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021 .  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVIERA
SECRETÁRIA DA SEDES

RESOLUÇÃO Nº 04/2021- 
CMDCA/CAMAÇARI

Dispõe sobre aditivo de recursos para 
execução dos Planos de Trabalho 
apresentados pelas Organizações da 
Sociedade Civil  – OSCs- mediante 
convocação feita pelo Edital de Chamamento 
Público nº003/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
C R I A N Ç A  E  D O  A D O L E S C E N T E  –  
CMDCA/CAMAÇAR-BA, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 216/91, com as 
alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 859/2008 e 
com base nas deliberações da Plenária em Reunião 
realizada no dia 08 de junho de 2021.

Considerando o disposto na Lei 860/2008 que cria o 
Fundo Municipal dos Diretos da Criança Adolescente e 
delibera sobre o uso de seus recursos;  

Considerando que o Edital de Chamamento Público, 
aprovado pelo plenário do CMDCA em 12 de junho de 
2019, com o objetivo de estabelecer parceria, por meio 
de Termo de Fomento, conforme disposto na Lei 
13.019/2014, com sete (7) Organizações da Sociedade 
Civil – OSCs - para atuação em ações de defesa dos 
direitos da criança, foi efetivado em 2021, sendo feito o 
primeiro repasse de recursos na primeira quinzena de 
maio de 2021;
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Considerando, portanto, a defasagem entre os valores 
apresentados nos orçamentos constantes no Plano de 
Trabalho 2019, e o primeiro desembolso em maio de 
2021, o CMDCA resolve: 

Deliberar sobre o aditivo TOTAL de R$ 15.187,35 (quinze 
mil centos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) 
aos orçamentos apresentados por cinco Organizações 
da sociedade civil contempladas no referido edital, 
conforme descrito na tabela: 

Art. 2º - Os documentos comprobatórios das solicitações 
realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil, 
devidamente assinados pelos seus representantes 
legais, foram entregues a SEDES – Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania. 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 09 de julho de 2021.

Atenciosamente,

MARIA UBAJAREIDA CARVALHO FROTA DOS 
SANTOS

PRESIDENTE DO CMDCA

PORTARIA Nº 110 / 2021
12 DE JULHO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
00806.22.09.828.2021, de 30 de abril de 2021,

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO 
OUTLET PREMIUM, inscrito no CNPJ sob nº 
21.486.661/0001-49, com sede na Rua Principal, Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM 579.427 E / 8.582.047 S, inserido na 
Zona de Expansão Controlada (ZEC 3), da Macrozona 
AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro 
de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, e na poligonal da Zona de Ocupação Controlada 
(ZOC V) da APA Joanes Ipitanga, conforme Resolução 
Cepram n° 2974/2002, para a operação das atividades 
de Shopping Center, na categoria de Outlet, numa área 
total do terreno de  111.951,00 m² e área construída de 
31.175,63 m². Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e das 
seguintes condicionantes: I - 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; II -  
operar adequadamente a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) e realizar periodicamente a coleta e análise 
laboratorial da água tratada, apresentando o laudo 
analítico certificado pelo INMETRO, de acordo com os 
padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011; III - 
operar adequadamente a Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) e promover a manutenção da mesma, 
somente com empresas certificadas, bem como, realizar 
periodicamente a coleta e análise laboratorial dos 
efluentes na entrada e saída da ETE; IV – apresentar o 
laudo analítico certificado pelo INMETRO assinado por 
profissional responsável pela análise dos seguintes 
parâmetros presentes no efluente após tratamento: DBO 
e ColiformeTermotolerante e, informar à SEDUR caso 
ocorra alguma alteração na ETE ou nas características 
do efluente após tratamento; V – executar as ações 
necessárias referentes a manutenção da qualidade do 
efluente tratado da ETE e da água tratada na ETA, 
conforme recomendações apresentadas no relatório dos 
ensaios analíticos; VI - apresentar à SEDUR quando da 
renovação desta licença relatório de execução: a) Plano 
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 priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; c)  Plano de 
Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 
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identificação de cenários emergenciais (situação crítica, 
acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; VII –  realizar revisões periódicas dos 
programas: a) Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), conforme os requisitos da NR 9, com 
o objetivo de estabelecer medidas que visem a 
eliminação, redução ou controle de riscos em prol da 
preservação da integridade física e mental do 
trabalhador; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; VIII - 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; IX - 
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 licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  X - 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;  XI - 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; XII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada (coleta seletiva), 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); XIII - é vedada 
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 - não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente (APP), 

sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação ambiental vigente; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas 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 
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 12 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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ORDEM DE RETOMADA

A Secretaria de Cultura de Camaçari, considerando a 
pandemia e os decretos referente a covid-19,que 
incorreram na paralisação dos contratos dos projetos ao 
Edital de Apoio a Cultura- Chamamento Publico n° 
01/2018 – CEASC em 20/03/2020,

Considerando a necessidade de continuidade dos 
serviços;

Considerando que os contemplados foram notificados 
através de publicação no DOM, no dia 23/04/2021, a 
apresentar propostas de adequação dos seus projetos 
sem alteração do objeto ou do valor para continuidade 
dos mesmos dentro dos critérios de segurança sanitária;

Considerando que os proponentes abaixo listados 
apresentaram a adequação de seus projetos, tendo sido 
devidamente aprovado pela Comissão de Análise do 
Fundo de Cultura – CAS 

Resolve

Convocar os projetos abaixo descritos a retomar suas 
atividades a partir da data desta publicação.

Camaçari-BA, 12 de julho de 2021.

MÁRCIA NOMANDO TUDE

SECRETÁRIA DE CULTURA

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO N° 0412/2020.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
F A R M A C Ê U T I C O S  E  E Q U I P A M E N T O S  
HOSPITALARES LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade realinhar os preços praticados 
nos itens “ perfusor venoso adulto 2 vias “ e “ Gel para 
ultrassonografia, uso interno e externo 300 GR”, 
registrados na ata de registro de preços n° 0412/2020. 
DO REEQUILIBRIO:  Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro da 
supracitada ata de registro de preços, altera – se os 
preços dos itens “ Perfusor Venoso Adulto 2 Vias”, do 
valor de R$ 0,61 para R$ 0,81, e “Gel para 
ultrassonografia, uso interno e externo,300GR”, do valor 
de R$ 3,45 para R$ 4,00. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 10 de junho de 2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. JFB DISTRIBUIDORA 
HOSPITALARES LTDA. CONTRATADA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2021 DO 
CONTRATO Nº 0463/2020 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA INSTITUTO ALBATROZ DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito 
no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0463/2020, conforme Processo nº 
0404.11.07.682.2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE:  Processo nº 
0404.11.07.682.2020 e Chamamento Público nº 
0008/2020.

O B J E TO :  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE CONDUTORES 
S O C O R R I S TA S ,  C O M O  E S T R AT É G I A D E  
ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA 
COVID-19 NO REFORÇO DAS EQUIPES DE SAÚDE 
NOS POSTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
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FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
C L Á U S U L A S E G U N D A –  D O  R E C U R S O  
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 13 de Julho de 2021.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de preços 
para aquisição de eletrodoméstico (BEBEDOURO DE 
COLUNA PARA GARRAFÃO 20L), para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Municipal

www.licitacoes-e.com.br

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À 

Empresa COMPRANDOMAIS DISTRIBUIDORA DE 
PESCADOS EIRELI
Proc. n.º 100.11.07.689.2021

PREGÃO N.º 0137/2021 (ELETRONICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: 

. Acolhimento 
28/07/2021 a partir das 08:00h : Abertura: 29/07/2021, 
às 09h00, Disputa  29/07/2021, ás 10h00 (horário de 
Brasília )edital/informações : , 
código da licitação: 883762  Tel: (71)3621-6665/6880 
–Diego Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da 
COMPEL.

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 
razões finais,  por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis ,  re la t ivo ao Processo Admin is t ra t ivo 
n.100.11.07.689.2020, oriundo do Pregão Nº 028/2021 
(Eletrônico) – COMPEL,  cujo objeto é Aquisição de 
cestas de Páscoa.
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. As Razões Finais  
deverá ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, através do email: 
copeccmp@gmail.com.

Camaçari, 14  de julho de 2021.

Atenciosamente,

LARISSA S. MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  DA COPEC

À 

Empresa MAXX SOLUTIONS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME
Proc. n.º 0522.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais,  por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis ,  re la t ivo ao Processo Admin is t ra t ivo 

n.0522.11.07.689.2020, oriundo do Pregão Nº 196/2019  

– COMPEL,  cujo objeto é Registro de Preços para 

fornecimento de envelope para correspondência, tipo 

ofício, papel 75g.
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. As Razões Finais 
deverá ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação,  através do email: copeccmp@gmail.com.

Camaçari, 14  de julho de 2021.

Atenciosamente,

LARISSA S. MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  DA COPEC

À Empresa INNOVARE COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
Proc. n.º 0557.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais,  por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
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úteis ,  re la t ivo ao Processo Admin is t ra t ivo 

n.0557.11.07.689.2020, oriundo do Pregão Nº 161/2020 

(Eletrônico) – COMPEL,  cujo objeto é contratação de 

empresa para fornecimento de materiais  para 

conservação do sistema viário.
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. As Razões Finais  
deverá ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, através do email: 
copeccmp@gmail.com.

Camaçari, 14  de julho de 2021.

Atenciosamente,

LARISSA S. MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  DA COPEC

PORTARIA Nº 25 DE 13 DE JULHO DE 2021

“Restabelece a realização de recadastramento 
e prova de vida anual dos aposentados e 
pensionista do ISSM, restabelece o trabalho 
presencial obedecendo as recomendações de 
saúde pública, e dá outras providências.”

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.644/2020 
e do Regimento Interno do ISSM;

CONSIDERANDO que o recadastramento dos 
aposentados e pensionista foi suspenso desde 16 de 
março de 2020, conforme disposto na Portaria n. 17/2020 
e na Portaria n. 20/2020 visando garantir a saúde dos 
servidores e segurados do ISSM frente à pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o recadastramento e prova de vida 
são atividades essenciais à boa gestão dos recursos 
públicos do ISSM e que a Diretoria Administrativa buscou 
meios de mitigar os riscos de contaminação pelo novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO a reabertura gradual e parcial de 
diversas outras atividades e dos próprios órgãos públicos 
e a redução do número de novos casos de SARSCOVID 
19;

CONSIDERNADO o avanço da vacinação da população 
brasileira, chegando a um patamar superior a 50% 
(cinquenta por cento) do público-alvo vacinado e quase a 
totalidade de aposentados e pensionistas;

RESOLVE

Art.  1º .  Fica restabelecida a real ização do 
recadastramento e prova de vida anual dos aposentados e 
pensionistas do ISSM, de acordo com o cronograma 
previsto no artigo 4º e demais previsões constantes desta 
Portaria.

Art. 2º. Os aposentados e pensionistas que não realizaram 
o recadastramento e prova de vida no curso da suspensão 
de tal atividade ocorrida entre 16 de março de 2020 e 12 de 
julho de 2021 deverão se recadastrar até as datas 
estabelecidas nesta Portaria, sob pena de suspensão do 
pagamento do benefício.

Art. 3º. O recadastramento e prova de vida dos 
aposentados e pensionistas do ISSM será realizado 
mediante agendamento prévio pelos seguintes canais: 
e-mail recadastramento.issm@gmail.com ou telefone (71) 
3621-6892 e mediante o comparecimento do 
interessado a agência da Caixa Econômica Federal 
(CEF) portando os seguintes documentos: RG, CPF, 
comprovante de residência expedido, no máximo, 3 (três) 
meses antes da data do recadastramento, documentos 
para comprovação da relação dos dependentes, tais quais: 
certidão de nascimento, certidão de casamento, além de 
RG, CPF de cada um dos dependentes.

Parágrafo Primeiro – O recadastramento in locu dos 
aposentados e pensionistas que tenham impossibilidade 
de locomoção atestada por laudo médico será substituído 
pela realização de chamada de vídeo.

Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, poderão se 
recadastrar na sede do ISSM mediante agendamento 
prévio as pessoas que se enquadrem nas seguintes 
situações:

I – maiores de 80 (oitenta) anos;
II – menores de 18 (dezoito) anos;
III – incapazes;
IV – pessoas com impossibilidade de locomoção 
devidamente comprovada por laudo ou atestado médico 
expedido há menos de 30 (trinta) dias

Art. 4º O recadastramento deverá ser realizado pelo 
aposentado e pensionista de acordo com a data do seu 
aniversário, seguindo a tabela abaixo, sob pena de 
suspensão do benefício.
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Art. 5º. O atendimento ao público do ISSM em sua sede 
permanece limitado a situações excepcionais e aos casos 
previamente agendados. Continuará suspenso o acesso 
à sede do ISSM a qualquer interessado sem o prévio 
agendamento.

Art. 6º. Fica restabelecido o trabalho presencial de todos 
os servidores do ISSM, ressalvadas as situações de saúde 
previamente comprovadas e a critério das Diretorias e 
Junta Médica.

Parágrafo Primeiro – O retorno ao trabalho presencial 
deverá observar as medidas de saúde pública 
necessárias, observando-se a necessidade de uso de 
máscaras e distanciamento dos servidores nos locais de 
trabalho, que deverão comparecer ao trabalho presencial 
de acordo com escalas de plantão ajustadas por cada 
Diretoria, utilizando-se o regime de teletrabalho para os 
dias e horários em que não for possível o servidor 
comparecer em razão da necessidade de distanciamento 
social do setor.

Parágrafo Segundo – Cada Diretoria deverá informar e 
divulgar o nome dos servidores escalados para trabalho 
presencial na semana seguinte sempre às quintas-feiras.

Art. 7º. A presente Portaria entra em vigor na presente 
data, revogando-se disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 109/2021
DE 12 DE JULHO DE 2021

Institui Comissão para análise de 
documentação para contratação de 
operadores de planos de assistência à 
saúde para prestação de serviços de 
assistência odontológica e médico – 
hospitalar, à Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari/BA, e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a Comissão para Análise de 
documentação para contratação de operadores de planos 
de assistência à saúde para prestação de serviços de 
assistência odontológica e médico – hospitalar, 
ambulatorial, laboratorial, e de diagnóstico por imagem, 
aos servidores municipais vinculados à Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari/BA, 
conforme exigências contidas neste Termo de referência 
e demais anexos e orientações da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, a fim de atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte de Camaçari-BA, na forma disciplinada pela 
Lei Federal nº 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

FUNDAMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO: O amparo 
legal encontra-se na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:

I. LEONARDO CALMON DE ASSIS, matrícula nº 
101385;

II. JULIANA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 1015179;  

III. LUCIANO FERREIRA DE JESUS, matrícula nº 
101187;

IV. DANIELA DE ANDRADE COSTA, matrícula nº 1047.

Parágrafo Único:  Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores , o servidor EDSON ROBERTO 
GOMES DA SILVA, matrícula nº 101313. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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