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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
PUBLIQUE-SE, 

 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONVÊNIO PARA CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI – BAHIA, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo, na cidade de Camaçari , Estado de 
Bahia, inscrito no CNPJ sob o n.º 14.109.763/0001-80, 
devidamente representado por HÉLDER ALMEIDA DE 
SOUZA - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, portador 
do RG n.º 01135339-25 SSP/BA, inscrito no CPF n.º 
123.825.745-34 neste ato por seu representante legal ao 
final assinado, doravante denominado CONVENENTE; e

ITAÚ UNIBANCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 60.701.190/0001-04, 
sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 
100, Parque Jabaquara, São Paulo, SP, neste ato por seu 
representante legal ao final assinado, doravante 
designado ITAÚ UNIBANCO.

sendo CONVENENTE e ITAÚ UNIBANCO denominados 
“Partes”, quando referidos em conjunto.

Considerando que:

I - O ITAÚ UNIBANCO oferece diversos odutos e serviços 
bancários, entre eles empréstimos pessoais e 
financiamentos, cujo pagamento é realizado mediante 
desconto de parcelas diretamente na folha de pagamento 
do tomador do crédito (“Empréstimos”);

II - O CONVENENTE tem interesse em proporcionar aos 
seus servidores ativos, inativos e pensionistas acesso aos 
Empréstimos (“Servidores”);

III - Há interesse comum na viabilização da concessão dos 
Empréstimos aos Servidores;

PORTARIA Nº 116/2021
DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

Retifica informação constante na tabela da 
portaria nº 113/2021 de 06 de Outubro de 
2021 que dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO a necessidade de correção da data 
de estabilidade da Servidora, constante na tabela da 
Portaria nº 113/2021 de 06 de outubro de 2021 que 
dispôs sobre a Estabilidade de Servidores Públicos 
Municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
em virtude da aprovação no estágio probatório, 
publicada no DOM n.º 1765 de 07 de outubro de 2021, 
páginas 05 e 06;

RESOLVE

Art. 1º – Fica retificada a data de estabilidade da 
Servidora abaixo relacionada, constante na tabela da 
Portaria 113/2021 de 06 de outubro de 2021, publicada 
no DOM n.º 1765 de 07 de outubro de 2021, páginas 05 e 
06.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional da servidora.
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As Partes celebram este Convênio para Consignação em 
Folha de Pagamento (“Convênio”), que se regerá pela Lei 
n.º 8.666/93, de acordo com o disposto no art.116, e 
demais normativos a ele pertinentes, bem como pelas 
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Convênio tem por objeto a concessão dos 
Empréstimos aos Servidores.

1.1.1. As parcelas dos Empréstimos descontadas em 
folha de pagamento dos Servidores devem ser 
sucessivas e iguais, da primeira à última, vedada a 
existência de qualquer resíduo ou saldo ao final do 
período de pagamento.

1.1.2. Os Empréstimos poderão ser contratados em 
qualquer  agência ou por  quaisquer  meios 
disponibilizados pelo ITAÚ UNIBANCO, desde que 
legalmente admissíveis.

1.1.3. A oferta de Empréstimos para Servidores 
comissionados, contratados por tempo determinado ou 
para trabalho eventual seguirão o disposto na política de 
crédito do ITAÚ UNIBANCO e nas normas próprias do 
CONVENENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO 
DAS CONSIGNAÇÕES

2.1. Para viabilização da operação, o CONVENENTE 
poderá indicar empresa (“Empresa”) titular de sistema 
para troca de informações entre as Partes e averbação 
da margem consignável

2.2. O CONVENENTE deverá firmar com a Empresa 
Termo que instrumentalize Cessão de Uso do Sistema 
(“Termo”) e o ITAÚ UNIBANCO deverá firmar com a 
Empresa Contrato que instrumentalize Licença de Uso 
de Software e Prestação de Serviços correlatos 
(“Contrato”).

2.2.1. O CONVENENTE deverá realizar a contratação 
da Empresa de acordo com as regras e princípios que 
regem a Administração Pública, em especial, as da Lei n.º 
8.666/1993.

2.2.2. Os instrumentos mencionados no item 2.2. 
deverão prever as condições do licenciamento do 
Sistema e da prestação dos serviços correspondentes, 
bem como todos os aspectos operacionais das 
consignações.

2.2.3. Os prazos de vigência do Contrato e deste 
Convênio deverão ser idênticos e compatíveis ao prazo 
de vigência do Termo.

2.3. A troca de informações entre as Partes, necessárias 
para a viabilização das operações, se dará por meio do 
Sistema, sendo certo que, na impossibilidade de inclusão 

de informação no Sistema, a Parte impossibilitada 
notificará a outra por meio de documento escrito.

2.4. No caso de divergências de entendimentos entre 
ITAÚ UNIBANCO e Empresa, deverá o CONVENENTE 
intervir, buscando a solução menos danosa para todas as 
partes envolvidas e para os Servidores.

2.5. Caso o ITAÚ UNIBANCO não tenha interesse em 
celebrar ou manter Contrato com a Empresa, o 
CONVENENTE obriga-se a realizar diretamente a troca 
de informações entre as Partes, bem como possibilitar a 
averbação dos respectivos descontos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
ITAÚ UNIBANCO

3.1. Para a consecução do Convênio, o ITAÚ UNIBANCO 
compromete-se a:

a) prestar ao CONVENENTE, por meio do Sistema ou 
diretamente, todas as informações necessárias para 
novas averbações e manutenção da base de 
Empréstimos contratados pelos Servidores, que 
abrangerão, no mínimo, o nome e o CPF do beneficiário, 
quantidade e valor das parcelas;

b) avaliar, pautado em sua política estratégica de crédito 
e na legislação vigente, as solicitações dos Servidores 
para a contratação de Empréstimos, decidindo acerca de 
sua aprovação;

c) disponibilizar aos Servidores atendimento eficaz, com 
todas as informações necessárias para a avaliação do 
interesse na contratação dos Empréstimos;

d) comunicar ao CONVENENTE, por escrito, qualquer 
alteração no número da agência e da conta na qual 
deverão ser depositados os valores descontados dos 
Servidores por força da consignação em pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONVENENTE

4.1. Para a consecução do Convênio, o CONVENENTE 
compromete-se a:

a) fornecer ao ITAÚ UNIBANCO, por meio do Sistema ou 
diretamente, no prazo a ser acordado entre as Partes 
conforme previsto na Cláusula Décima, as informações 
sobre a margem disponível para a realização da 
consignação em pagamento relativa a cada Empréstimo 
a ser concedido (“Margem Consignável”), confirmando, 
no mesmo prazo, a realização da consignação em sua 
folha de pagamento;

b)observar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos 
proventos dos Servidores para o cálculo da Margem 
Consignável disponível, ou o limite previsto em legislação 
própria aplicável ao CONVENENTE;
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c) informar ao ITAÚ UNIBANCO, por meio do Sistema ou 
diretamente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
qualquer alteração que ocorra em relação à situação dos 
Servidores que possa comprometer a consignação em 
folha de pagamento;

d) informar ao ITAÚ UNIBANCO, por meio do Sistema ou 
diretamente, os Servidores excluídos da consignação 
por motivo de exoneração, vacância, inatividade, 
falecimento, licença sem vencimento ou qualquer outra 
situação que, temporária ou definitivamente, 
impossibilite a consignação em folha de pagamento, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da referida exclusão;

e) receber e processar as informações prestadas pelo 
ITAÚ UNIBANCO, identificando e efetuando a 
consignação (desconto), ou, eventualmente, justificar o 
motivo da não realização da consignação, no prazo 
acordado entre as Partes;

f) informar ao ITAÚ UNIBANCO, por meio do Sistema ou 
diretamente, mensalmente e no prazo a ser acordado 
entre as Partes conforme previsto na Cláusula Décima, 
as informações sobre os descontos processados e 
efetuados das parcelas dos Empréstimos por meio do 
envio de arquivos;

g) depositar em favor do ITAÚ UNIBANCO, 
por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED, 
na conta indicada pelo ITAÚ UNIBANCO, os valores 
descontados dos Servidores por conta da consignação, 
no seguinte prazo: QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS 
SUBSEQUENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO

5.1. As consignações em folha somente poderão ser 
canceladas com a prévia e expressa anuência do ITAÚ 
UNIBANCO, salvo hipóteses específicas previstas na 
legislação ou em regulamento próprio.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CUSTOS

6.1 O Convênio será executado sem qualquer custo para 
o CONVENENTE.

6.2. As consignações em folha de pagamento realizadas 
nos termos deste Convênio  não impl icam 
responsabilidade do CONVENENTE por dívida, 
inadimplência, desistência ou pendência de qualquer 
natureza assumida pelo Servidor perante o ITAÚ 
UNIBANCO por conta da concessão dos Empréstimos, 
salvo em relação aos valores retidos e não repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO CONTRATUAL

7.1 O prazo de vigência deste Convênio é de 60 
(sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.

7.2. É facultado às Partes rescindir o Convênio, a 
qualquer tempo, sem qualquer ônus, mediante aviso 
prévio de 15 (quinze) dias.

7.3.Na hipótese de extinção deste Convênio, por 
qualquer motivo, as Partes deverão manter as 
consignações em folha de pagamento existentes e as 
obrigações decorrentes da sua operacionalização, até a 
plena quitação de todos os débitos decorrentes da 
contratação dos Empréstimos.

7.4.Não motivarão a rescisão contratual as hipóteses 
previstas no art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93, desde que 
realizadas com empresa integrante do mesmo 
conglomerado financeiro do ITAÚ UNIBANCO, a qual se 
responsabilize expressamente por todas as obrigações 
assumidas neste Convênio e dê ciência ao 
CONVENENTE das alterações efetuadas.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

8.1. O CONVENENTE reconhece que é inexigível a 
licitação para a celebração deste Convênio, tendo em 
vista a ausência de custo para o CONVENENTE e a não 
exclusividade ao ITAÚ UNIBANCO, o que também resta 
formalizado em seus documentos internos.

CLÁUSULA NONA - DA ANÁLISE JURÍDICA

9.1.Este Convênio é amparado pelo respectivo 
normativo, qual seja DECRETO N° 5524, DE 14 DE 11 
DE 2013 E DECRETO Nº. 4893/2010, além da Lei nº 
8.666/1993.

9.2.O CONVENENTE declara que este Convênio está 
de acordo com legislação aplicável em relação aos 
descontos em folha de pagamento dos Servidores para 
as parcelas dos Empréstimos.

9.3.O CONVENENTE, neste ato, também declara que o 
Convênio foi devidamente analisado e aprovado por sua 
assessoria jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 O CONVENENTE obriga-se a promover, às suas 
expensas, a publicação do Convênio, em extrato, na 
Imprensa Oficial, no prazo legal.

C L Á U S U L A  D É C I M A  P R I M E I R A  –  D A S  
INFORMAÇÕES

11.1O CONVENENTE designa o Departamento RH ou o 
(a) Sr(a). RH como competente para exercer o controle e 
a averbação dos descontos em folha de pagamento dos 
Servidores, bem como para prestar todas as 
informações necessárias referentes ao Convênio.

11.2 As Partes definirão, em comum acordo, as 
características operacionais das trocas de dados e 
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arquivos relativos aos Empréstimos e respectivos 
descontos em folha de pagamento, por meio de roteiro 
operacional a ser formalizado entre as Partes, 
preferencialmente, via correio eletrônico.

11.2.1 O roteiro operacional contemplará, dentre outros 
aspectos, o prazo de averbação, as datas de envio dos 
arquivos pelo CONVENENTE e pelo ITAÚ UNIBANCO,  
o período de bloqueio e a data de pagamento dos 
salários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS REPRESENTANTES 
LEGAIS

12.1. As Partes declaram, sob penas da lei, que os 
signatários do presente instrumento são seus 
procuradores/representantes legais, devidamente 
constituídos na forma dos respectivos estatutos sociais 
e/ou das normas aplicáveis à Administração Pública, 
com poderes para assumir as obrigações ora 
contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTICORRUPÇÃO

13.1. As Partes declaram, neste ato, que têm 
conhecimento e observam a todas as leis, normas, 
regulamentos vigentes e outras a que estejam sujeitas, 
em especial as que se relacionam a atos de corrupção e a 
outros atos lesivos à Administração Pública. As Partes se 
comprometem, ainda, a se abster de praticar qualquer 
ato que constitua uma violação às disposições contidas 
nestas legislações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS

14.1. As Partes reconhecem que Dados Pessoais 
podem ser coletados e compartilhados e que são 
considerados Controladores independentes com relação 
a seus próprios Dados Pessoais e suas atividades de 
Tratamento, sendo cada uma das Partes responsável por 
tais Dados Pessoais e Tratamentos, inclusive a definição 
da base legal aplicável, ficando a outra Parte livre  de 
qualquer obrigação ou responsabilidade que dela derive.

14.2. Os demais termos utilizados em letra maiúscula 
nesta Cláusula tem o significado a eles atribuídos na Lei 
nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou 
“LGPD”) ou no Convênio.

14.3. As Partes acordam que o Tratamento de Dados 
Pessoais fornecidos e/ou recebidos por qualquer das 
Partes à outra em razão do Convênio deverá ser 
realizado em consonância com a legislação brasileira, e 
deverão cumprir as diretrizes previstas na LGPD, 
incluindo, mas não se limitando, a:

a) adotar medidas de segurança, técnicas e 
administrativas, aptas a proteger os Dados Pessoais de 
acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;

b)possuir mecanismos suficientes para garantir que a 
utilização dos Dados Pessoais será realizada em 
conformidade com a LGPD;

c)em caso de incidente de segurança, realizar as 
comunicações necessárias aos órgãos reguladores e 
aos Titulares e adotar as medidas necessárias para 
identificar e remediar as causas do incidente de 
segurança;

d)responder pelas demandas e pelas perdas e danos 
que causar à outra Parte, aos Titulares ou a terceiros, que 
tenham sido causados em decorrência da coleta, do uso 
ou do fornecimento de Dados Pessoais no âmbito do 
Convênio ou de seu uso em desacordo com o Convênio 
ou com a Lei, ou ainda em decorrência de incidentes de 
segurança sob a sua responsabilidade.

14.4. Cada Parte será responsável pelo atendimento 
das solicitações dos Titulares e solicitações decorrentes 
de Lei e conforme LGPD ou legislação aplicável, no que 
diz respeito aos Dados Pessoais que coletar e/ou tratar 
para fins de execução do Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS

15.1. As Partes se comprometem a não utilizar mão de 
obra infantil, salvo na condição de jovem aprendiz nos 
termos da legislação, e/ou em condição análoga à de 
escravo, e declaram que suas atividades não incentivam 
a prostituição e que procuram conduzir as suas 
atividades em observância à legislação socioambiental 
aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. As Partes elegem o Foro da sede do 
CONVENENTE para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas deste Convênio, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou se torne.

As Partes assinam o Convênio em 03 (três) vias, de igual 
teor, forma e efeito, na presença das testemunhas 
abaixo, que também o assinam.

São Paulo-SP, 22 de setembro de 2021.

PARTES:

Representantes Legais do CONVENENTE:

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Representantes Legais do ITAÚ UNIBANCO:

FABIO LUIS STAMATIS:28863328870 (Assinatura 
Digital)

GUSTAVO SAU LOPES:30564997803 (Assinatura 
Digital)
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NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL 
DE DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, fica notificado o contribuinte acima 
identificado a recolher o crédito de natureza não tributária 
referente à multa e ressarcimento imputados pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

O contribuinte poderá comparecer à Coordenadoria de 
Dívida Ativa deste Poder Público, situado na Rua 
Francisco Drumond, s/n., Centro Administrativo, 
Camaçari - Ba, no prazo de 10 (DEZ) dias, para quitação 
do débito.

Solicitamos, também, que caso o débito já tenha sido 
quitado, favor apresentar os comprovantes na repartição 
competente, antes do prazo retro citado.

Após esta data, sem que se processe a sua liquidação 
procederemos à cobrança judicial, na forma da 
Legislação em vigor.

Maiores esclarecimentos, estamos a sua disposição na 
Coordenadoria de Dívida Ativa desta Secretaria da 
Fazenda ou através do telefone (71) 3621-6721/6709.

Camaçari-Ba, 05 de outubro de 2021.

GEISA SILVA NASCIMENTO COELHO
COORDENADORA DA DIVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL 
DE DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, fica notificado o contribuinte acima 
identificado a recolher o crédito de natureza não tributária 

referente à multa e ressarcimento imputados pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
O contribuinte poderá comparecer à Coordenadoria de 
Dívida Ativa deste Poder Público, situado na Rua 
Francisco Drumond, s/n., Centro Administrativo, Camaçari 
- Ba, no prazo de 10 (DEZ) dias, para quitação do débito.

Solicitamos, também, que caso o débito já tenha sido 
quitado, favor apresentar os comprovantes na repartição 
competente, antes do prazo retro citado.

Após esta data, sem que se processe a sua liquidação 
procederemos à cobrança judicial, na forma da Legislação 
em vigor.

Maiores esclarecimentos, estamos a sua disposição na 
Coordenadoria de Dívida Ativa desta Secretaria da 
Fazenda ou através do telefone (71) 3621-6721/6709.

Camaçari-Ba, 05 de outubro de 2021.

GEISA SILVA NASCIMENTO COELHO
COORDENADORA DA DIVIDA ATIVA

PORTARIA Nº 123/2021
DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora Elizangela Alves de Britto, 
matrícula nº 9955, para responder pela Diretoria de 
Vigilância à Saúde, durante o gozo de férias da Diretora 
Alcione Cardoso Vasconcelos Vitorio, matrícula nº. 9274-
3.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 07 DE OUTUBRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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PORTARIA Nº 124/2021
DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora Ana Paula Araújo Santos 
Nogueira, matrícula nº 61253, para responder pela 
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 07 DE OUTUBRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 160 / 2021
04 DE OUTUBRO 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 02087.22.09.461.2021, de 13 de 
setembro de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  M A D  E M P R E E N D I M E N T O S  
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
14.620.708/0001-50, com sede na Avenida Queira Deus, 
895, Galpão 04, Portão, Lauro de Freitas/BA, para 
execução de acesso ao Loteamento Residencial e 
Comercial Rancho Alegre “Vívea Nova Camaçari” por 
meio de passagem subterrânea (sistema viário), 
compreendendo laje superior, laje inferior, ALA 01 e ALA 
02, totalizando volume de concreto de 496,20 m³ e forma 

de 2019,00 m², com extensão aproximadamente de 80 
metros, localizado na Rodovia BA-535 (Via Parafuso), km 
15+600, Distrito Sede, Camaçari/BA, compreendido nas 
coordenadas UTM P1: 574.143 E / 8.587.626 S, P2: 
574.140 E / 8.587.633 S, P3: 574.202 E / 8.587.648 S, P4: 
574.199 E / 8.587.655 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada (ZEC 4), da Macrozona CA-ZU.1 e 
Macrozona CA-ZR.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, e na poligonal da Zona de Uso 
Diversificado (ZUD), conforme Resolução CEPRAM n° 
2.974, de 24 de maio de 2002.  Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - conservar e 
manter as vias referentes ao sistema viário, em 
conformidade com as normas técnicas cabíveis e com 
todos os termos e condições da Permissão Especial de 
Uso de Bem Público no que se refere à faixa de domínio 
da BA-535; II - apresentar à CLA/SEDUR: a) plano de 
recuperação e enriquecimento da vegetação (PREV) da 
área no entorno, estabelecendo parceria com a 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPA) da 
SEDUR; b) projeto de paisagismo aprovado pela 
CLA/SEDUR, priorizando o uso de espécies nativas da 
região do empreendimento, no trecho compreendido 
pelas coordenadas UTM P1: 574.127,831 E / 
8.587.575,739 S, P2: 574.266,605  E / 8.587.804,736 S; 
III - atender aos termos do Termo de Acordo e 
Compromisso, datado de 1° de novembro de 2018 e 
publicado no DOM de 17.12.2018; IV - não lançar nem 
deixar, na área de intervenção da obra, quaisquer corpos 
estranhos após o término da intervenção; V - adotar as 
medidas necessárias a fim de minimizar os impactos 
durante a fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente, bem 
como:  a) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à 
unidade de reaproveitamento licenciada, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área reservada e 
impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados, em instalação devidamente 
licenciada; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais 
e credenciamento do fornecedor; e) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
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nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; h) em caso de remoção de espécies da 
vegetação, solicitar autorização para corte ou supressão 
na CLA/SEDUR; VI - adotar medidas preventivas no 
sentido de evitar a instalação de processos erosivos 
durante a implantação do acesso; VII - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado, sem autorização; b) 
aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; VIII - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; IX - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; X - 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; XI - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar anualmente, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XII - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 161/2021
04 DE OUTUBRO 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 01937.22.09.461.2020, de 16 de 
fevereiro de 2020,

RESOLVE

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de 2 (dois) anos à R&L 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob Nº 907.389.965-91, com sede na 

, para operação de empreendimento do tipo 
Base de Operação, em um galpão, com uma área 
construída total 455m², situado na Avenida Jorge Amado, 
s/n°, Lotes 31 a 33, Ponto Certo, Distrito Sede, Camaçari-
BA, na Zona de Transformação Comércio e Serviço  – 
ZTCS da Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro de 2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
Adotar os critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre que possível soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II - Implantar Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de 
resultados, contemplando: a) regras básicas de 
segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta 
de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; III - Direcionar os efluentes domésticos 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a 
norma técnica NBR – 7229 da ABNT. Manter em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço 
de limpeza; IV - Implantar e manter em condições 

Travessa 
Reservatório Antártica, Rua F1, Jardim Limoeiro, 
Camaçari-BA
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adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; V - Realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; VI - 
Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS, conforme plano apresentado. 
Contemplar todos os resíduos (equipamentos 
defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, papel 
de escritório, resíduos oleosos passíveis de serem 
gerados  na  manutenção/ lubr i f icação  de  
equipamentos, dentre outros), informando a 
quantidade a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/ armazenamento e a destinação 
final; VII - Implantar: a) tanques de armazenamento de 
combustíveis líquidos, conforme ABNT NBR Nº 7821/83; 
b) sistema de filtragem de diesel;  c) bacias de contenção  
(para tanques aéreos); d) área de lavagem; e) área de 
manutenção, troca de óleo e lubrificação; VIII - As áreas 
de lavagem e de lubrificação deverão dispor de piso de 
concreto impermeabilizado, provido de sistema de 
drenagem, para coleta de seus efluentes líquidos, 
devidamente direcionados para o sistema separador de 
água/óleo; IX - Armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área reservada dotada de 
cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para o armazenamento 
dos resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os 
da NBR 12235, para armazenamento de resíduos 
classe I. Encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduos 
classe I requerer a INEMA a competente Autorização 
de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; X - 
Fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamentos de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido 
na NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego; XI - 
apresentar, num prazo, de 30 dias Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros atualizado; XII - Comunicar de 
imediato a 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; XIII - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 05/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0004602 referente ao Processo Fiscal nº 
00709.22.09.865.2021.

 JULIANA NEVES SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO

 
PREGÃO N.º 0244/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 26/10/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 27/10/2021, às 08h30min; Disputa: 
27/10/2021, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

www.licitacoes-e.com.br

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Quinta-feira
14 de Outubro de 2021 - Ano XIX
Nº 1768 - Pagina. 08 de 13



INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0057/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
MESTRE DO PARQUE FLORESTAL E ADJACENCIAS - 
ASPAMPAFA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade rescindir, amigavelmente, o contrato n° 
0057/2017, a partir de 28 de junho de 2021, uma vez que 
não se demonstra mais interessante para as partes a 
manutenção da avença. DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES:  Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO 
e a CONTRATADA  somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados até a 
data da rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 20 de julho de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO PARQUE 
FLORESTAL E ADJACENCIAS – ASPAMPAFA. 
CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0052/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade rescindir, amigavelmente, o contrato n° 
0052/2017, a partir de 15 de junho de 2021, uma vez que 
não se demonstra mais interessante para as partes a 
manutenção da avença. DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES: Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO e 
a CONTRATADA somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados até a 
data da rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 20 de julho de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
A S S O C I A Ç Ã O  C O M U N I T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0058/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL 
NOVO HORIZONTE. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade rescindir, amigavelmente, o contrato 
n° 0058/2017, a partir de 28 de junho de 2021, uma vez 
que não se demonstra mais interessante para as partes 
a manutenção da avença. DA QUITAÇÃO DE 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força desta rescisão, 
o MUNICÍPIO e a CONTRATADA somente responderão 
por direitos e obrigações contratuais vigentes e 
concretizados até a data da rescisão contratual, 
declarando – se doravante, mutuamente satisfeitas e 
quitadas quanto a quaisquer ônus decorrentes da 
f o r m a l i z a ç ã o  d o  i n s t r u m e n t o  r e s c i n d i d o .  
INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O MUNICÍPIO e a 
CONTRATADA convencionam, ainda, que a presente 
rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades, desde que cumpridas 
todas as cláusulas aqui dispostas. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 20 de julho de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL 
NOVO HORIZONTE. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0060/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E INSTITUIÇÃO 
FILANTRÓPICA FAMILIA FELIZ. DO OBJETO: Este 
Termo Adit ivo tem por f inal idade rescindir, 
amigavelmente, o contrato n° 0060/2017, a partir de 15 
de junho de 2021, uma vez que não se demonstra mais 
interessante para as partes a manutenção da avença. 
DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por 
força desta rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA 
somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data da 
rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 05 de agosto de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMILIA FELIZ. 
CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0062/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO 
INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade rescindir, 
amigavelmente, o contrato n° 0062/2017, a partir de 20 de 
junho de 2021, uma vez que não se demonstra mais 
interessante para as partes a manutenção da avença. DA 
QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força 
desta rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA 
somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data da 
rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 05 de agosto de 2021. 
N E U R I L E N E  M A R T I N S  R I B E I R O .  

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIOS
E APOSTILAMENTOS

Quinta-feira
14 de Outubro de 2021 - Ano XIX

Nº 1768 - Pagina. 09 de 13



M U N I C I P I O . A S S O C I A Ç Ã O  I N F R A D E S  D E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0063/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E MESTRE ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL 
PONTO CERTO E ADJACÊNCIAS. DO OBJETO: Este 
Termo Adit ivo tem por f inal idade rescindir,  
amigavelmente, o contrato n° 0063/2017, a partir de 20 de 
junho de 2021, uma vez que não se demonstra mais 
interessante para as partes a manutenção da avença. DA 
QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força 
desta rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA 
somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data da 
rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 04 de agosto de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE ESCOLA 
COMUNITÁRIO EMANUEL PONTO CERTO E 
ADJACÊNCIAS. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 064/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E GRUPO DE MÃES 
NOSSA SENHORA DO AMPARO. DO OBJETO:  Este 
Termo Adit ivo tem por f inal idade rescindir,  
amigavelmente, o contrato n° 064/2017, a partir de 29 de 
junho de 2021, uma vez que não se demonstra mais 
interessante para as partes a manutenção da avença. DA 
QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força 
desta rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA 
somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data da 
rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 05 de agosto de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. GRUPO 
DE MÃES NOSSA SENHORA DO AMPARO. 
CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0293/2015 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍC IP IO  DE  CAMAÇARI  E  ENT IDADE 
ASSOCIAÇÃO SOCIO AMBIENTAL DA BAHIA. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
rescindir, amigavelmente, o contrato n° 0293/2015, a 
partir de 20 de junho de 2021, uma vez que não se 
demonstra mais interessante para as partes a 
manutenção da avença. DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES:  Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO 

e a CONTRATADA somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados até a 
data da rescisão contratual, declarando – se doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 03 de agosto de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO SOCIO 

. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
0418/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula Quinta do 
contrato n° 0418/2020, firmado originalmente firmado em 
21 de Julho de 2020, conforme objeto retro citado. DO  
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 03 (Três) meses, de modo que, a 
partir de 31 de outubro de 2021, passará a viger até 31 de 
janeiro de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço  estipuladas pelo contrato n° 
0418/2020, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. Fica mantida a forma de pagamento 

AMBIENTAL DA 
BAHIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0050/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I  E  E M P R E S A  A L S  
DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-
EPP. Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar as Cláusulas Terceira e Quinta do 
Contrato no 0050 2021, cujo objeto é "contratação de 
empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades 
do 

 Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 4040, Natureza da Despesa 
33903900 e Fonte de Recurso 0100000. DO PRAZO: 

 DA ASSINATURA:  Camaçari -BA, 07 
de outubro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO. ALS DESINSETIZADORA E 
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP  CONTRATADA.

O 
A  

 DO OBJETO: 

município de Camaçari - Costa, conforme demanda. 
DO VALOR: O valor global do referido contrato, após o 
acréscimo de 24,95%, correspondente ao valor de 
(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais), 
passará para a ser de R$ 628.550,00 (seiscentos e vinte 
e oito mil, quinhentos e cinquenta reais.

O 
contrato descrito na Cláusula Primeira fica prorrogado 
por mais 84 (oitenta e quatro) dias, de modo que, a partir 
de 08 de outubro de 2021, passará a viger até 31 de 
dezembro de 2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento.

.

/ a 
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prevista no bojo do contrato original.DO SALDO 
EXISTENTE:  Para a execução do serviço objeto do 
contrato ora aditivado, declaram as partes que existe um 
saldo remanescente no valor de R$ 3.788.114,87 ( três 
milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e quatorze 
reais e oitenta e sete centavos), nada mais sendo devido á 
contratada além dessa importância para a conclusão do 
serviço contrato. RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 21 
de setembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICIPIO. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0420/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA INLUX LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato no 0420/2019, firmado originalmente firmado em 
10 de outubro de 2019, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 17 de outubro de 2021, passará a viger até 17 de 
outubro de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, sendo mantido o valor 
global de R$ 6.269.514,32 (seis milhões, duzentos e 
sessenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e 
dois centavos) durante o prazo de vigência especificado 
na cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: 4032 Naturezas de Despesa: 33903900 e Fonte: 
0100000. RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este Instrumento.

 INLUX 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DA : 

 
DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 04 de outubro de 
2021. ARLENE LIMA ROCHA. MUNICIPIO.

. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0287/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA O & S LABORATORIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato no 0287/2018, firmado originalmente 
firmado em 03 de setembro de 2018, conforme objeto 
retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 03 de setembro de 2021, passará a 
viger até 03 de setembro de 2022. DO PREÇO Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, cujo valor 
básico anual, tomando-se por base a demanda provável, 
está estimado com base na Tabela Nacional, de R$ 
3.143.638,56 (três milhões, cento e quarenta e três mil, 
seiscentos e trinta e oito reais  e cinqüenta e seis 
centavos) e Tabela Municipal R$ 140.178,60 (cento e 
quarenta mil, cento e setenta e oito reais e sessenta 
centavos) durante o prazo de vigência especificado na 
cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 

atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: 4023 Naturezas de Despesa: 33903900 e Fonte: 
0114000/6102000. DA RATIFICAÇÃO Permanecem 
inalteradas e em plena vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originárias não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 12 
de Agosto de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICIPIO. O & S LABORATORIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA ME. CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO NONO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 099/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
EMPRESA NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-
ratificar a Cláusula Terceira do Nono Termo Aditivo do 
Contrato supra, bem como modificar o valor global 
apresentado no Parecer PGM 735/2021. DA 
MODIFICAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez 
constar, altera-se o 9° Termo Aditivo da Seguinte forma: 
onde se lê :CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO O valor 
global do referido contrato se perfaz no importe de R$ 
92.586.138,24 (noventa e dois milhões, quinhentos e 
oitenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro 
centavos ), Leia-se: DO PREÇO:O O valor global do 
referido contrato se perfaz no importe de R$ 
92.126.518,24 (noventa e dois milhões, cento e vinte e 
seis mil, quinhentos e dezoito reais e oito reais e vinte e 
quatro centavos). Com relação ao Parecer PGM 735/2021 
Onde se lê: (..) mantidas as demais disposições 
contratuais inclusive o preço que permanece R$ 
92.586.138,24 (noventa e dois milhões , quinhentos e 
oitenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro 
centavos ).LEIA-SE: mantidas as demais disposições 
contratuais inclusive o preço que permanece 
92.126.518,24 (noventa e dois milhões, cento e vinte e 
seis mil, quinhentos e dezoito reais e oito reais e vinte e 
quatro centavos) DA RATIFICACÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato  originário, não modificadas por 
este Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 03 
de setembro de 2021. ARLENE LIMA ROCHA. 
MUNICIPIO.  NATURALLE TRATAMENTO DE 
RESIDUOS LTDA. CONTRATADA.

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2021 DO 
CONTRATO Nº 0174/2010 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E LUIZ DA SILVA FILHO.
 
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 0174/2010, conforme Processo Nº 2010.0592, 
que se regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes: 
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INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
2010.0592, Dispensa de Licitação nº 0083/2010.

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À 
RUA NOVA ABRANTES S/N, LOT.04, GL A - 
CAMAÇARI-BA, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO E 
AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DE FONTE DA CAIXA E IMPLANTAÇÃO DA 
SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA 
ORLA.

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 
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 07 de Outubro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N° 0253/2016 - CONSTRUÇÃO DE 06 
PONTES NA BACIA DO RIO CAMAÇARI NAS 
LOCALIDADES DESCRITAS A SEGUIR: 01. PONTE DA 
RUA BAHIA; 02. PONTE NA TRAVESSA RIO 
BANDEIRA; 03. PONTE DA RUA UNIÃO; 04. PONTE DA 
AVENIDA RIO CAMAÇARI; 05. PONTE DA RUA 
B E L M O N T E ;  0 6 .  P O N T E  D A  R U A  D A S  
ALGAROBAS.ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA AMF ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0253/2016, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 27/07/2018 a 27/07//2021 em 26,80% (vinte e 
seis vírgula oitenta por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre julho/2018, último 
reajustamento e julho/2021, conforme cláusula terceira, 
parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0253/2016, 
permanecendo vál idas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 01 de outubro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 061/2021. Pregão 
Presencial n° 003/2020. Contrato n° 011/2021. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação, instalação, 
manutenção, deslocamento e suporte de até 03 (três) 
equipamentos denominados PMV'S - Painéis de 
Mensagens Variáveis Móveis, para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital.
Contratado: Shempo Indústria e Comércio Ltda. Valor 
global: R$ 268.200,00 (Duzentos e sessenta e oito mil 
e duzentos reais); Período de vigência: 12 (doze) 
meses contados a partir de 01 de Outubro de 2021; 
Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari-BA, 27 de Setembro de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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