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PORTARIA N° 937/2021
 DE 01 DE OUTUBRO DE  2021

                                                       
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 
003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020,                           

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 1717/2021 

RESOLVE
 
RETIFICAR a  portaria  n° 105/2016 , publicado no DOM 
n° 663 de 12 a 18 de março de 2016, o qual, concedeu 
Licença Prêmio ao (a) servidor (a) MARIA DAS GRAÇAS 
ALMEIDA SOUSA, matricula 3450, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Agente de Suporte 
ADM, lotado (a) na Secretaria da EDUCAÇÃO - SEDUC, 
pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 17/05/2000 
a 02/06/2005 leia-se 20/05/2005 a 19/05/2010, a partir de 
01 de abril de 2016, a  portaria  n° 3933/2018, publicado 
no DOM n° 982 de 03 de agosto de 2018, pelo período de 
03 (três) meses, onde se lê: 17/05/2000 a 02/06/2005 
leia-se 20/05/2010 a 19/05/2015, a partir de 01 de agosto 
de 2018 e a  portaria  n° 498/2020 de 04 de maio de 2020 , 
publicado no DOM n° 1511 de 11 a 17  2020, pelo período 
de 03 (três) meses, onde se lê: 03/06/2010 a 02/06/2015 
leia-se 20/05/2015 a 19/05/2020, a partir de 04 de maio de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO 
DE 2021.   

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
 SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 827/2021
 DE 15 DE SETEMBRO 2021

                                                      
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo n° 
1515/2021 

RESOLVE
 

RETIFICAR a  portaria  n° 4014/2019 de 28 de junho de 
2019, publicado no DOM n° 1205 de 11 de julho de 2019, 
o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
LUCIENE LIMA DIAS, matricula 7377, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Médico, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, pelo período 
de 03 (três) meses, onde se lê: 01/09/2007 a 
31/08/2012 leia-se 01/03/2006 a 28/02/2011, a partir de 
15 de julho de 2019. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
  SECRETÁRIO DA SAÚDE
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PORTARIA Nº 943/2021
 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal n° 1624/2020 de 27 de 
abril de 2020,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 439/2020,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) RITA DE CASSIA 

SANTOS SILVA, matricula 60698, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Assistente 
Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 20/12/2014 a 
19/12/2019 , após compensação das faltas justificadas 
e/ou licença sem vencimentos, o período aquisitivo será 

de 20/12/2014 a 11/02/2020,com data retroativa a 03 de 
Maio de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO 
DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SESAU – 002/2019_Nível médio

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os 
candidato aprovados e classificados no Processos 
Seletivo Simplificado nº 002/2019, para o cargo de: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  para comparecerem na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
– Centro (SECAD/GESEL, 1º andar – Prédio Azul da 
Prefeitura), no período de 27 a 29/10/2021 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 
aberturara 002/2019, 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 à 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) Documento de comprovação que está 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;
l) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos);
m) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
 n) 01 Foto Recente 3x4. 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 

ATENÇÃO
 Os candidatos deverão acessar o link: 
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.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 04 A 26/11/2021
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA DO MUNICÍPIO, O REFERIDO SETOR 
ENTRARÁ EM CONTATO COM OS  CANDIDATOS 
PARA AGENDAR  A ENTREGA DOS EXAMES 
MÉDICOS.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº.  Nome                                       Insc.               Clas.
01 DANIELE SANTOS E SILVA       2019679          64ª
02 AURICEIA BARAUNA DE           2019798          66ª
     OLIVEIRA 
03 ROSIELE CAMPOS DA SILVA     2019589        67ª
04 DEISIANE PEREIRA LIMA          2019428         68ª
05 ELISANGELA PEREIRA SILVA   2019388         69ª
06 JOYCE FREITAS DE OLIVEIRA  2019800         71ª
07 NEUCIDE DE LIMA SANTANA     2019933        72ª
08 SELMA ALVES DOS SANTOS     201955          73ª
    RODRIGUES
09 SELMA PEREIRA PINTO            2019137          74ª
     RIBEIRO
10 NADJA MARCIA OLIVEIRA         2019854    75ª
     DA SILVA
11RITA SUZETH LOPES                   2019371    76ª
    RODRIGUES
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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 002/2019. 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 
20/10/2021

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE OUTUBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PSS SESAU – 003/2019_Nível  superior

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os 
candidatos aprovados e classificados no Processos 
Seletivo Simplificado nº 003/2019, para o cargo de 
ENFERMEIRO, para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro, 1 º 
andar  (GESEL/SECAD – Prédio Azul da Prefeitura) 
no período de 27 a 29/10/2021 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) 

ATENÇÃO
 Os candidatos deverão acessar o link: 
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.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 04 A 26/11/2021
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA DO MUNICÍPIO, O REFERIDO SETOR 
ENTRARÁ EM CONTATO COM OS  CANDIDATOS 
PARA AGENDAR  A ENTREGA DOS EXAMES 
MÉDICOS.

ENFERMEIRO
Nº.  Nome                 Insc.       Clas.
01 VICTOR ANDRES RODRIGUES   2019387       45ª
     JUAREZ 
02 RAIDALVA NASCIMENTO             201940         46ª
     SANTIAGO LOPES
03 FRANCISCLEIDE ROCHA  2019200          47ª
     DOS SANTOS
04 ELESON EMIDIO                  2019559           48ª
     DE SOUZA
05 ISNAIA CAIUSCA CARQUEIJA  2019254         49ª
     DE OLIVEIRA
06 CARLA BARBOSA DE MENEZES   2019296     50ª
07 LEILA ZACARIAS FRAGA                2019908    51ª
08HILDA GABRIELE GALVAO LUZ     2019604     52ª              
 

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 
20/10/2021

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE OUTUBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Mário Pascoal Hasselmann, e com 
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 
de maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, 
que no dia 26/10/2021, às 09h, este colegiado realizará 
sessão ordinária por meio de videoconferência, 
conforme previsto no §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, 
de 10 de maio de 2015, para julgamento dos seguintes 
processos:

Recurso de Ofício nº 058/2020
Processo nº 01197/2020
Assunto: Atualização de cadastro imobiliário
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira

Recurso de Ofício nº 021/2021
Processo nº 00688/2021
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevido
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: AFONSO RODAMILANS FILHO
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira

Recurso Voluntário nº 073/2020
Processo nº 00709/2020
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevido
Recorrente: Mercia Sales Passos
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira

Recurso Voluntário nº 108/2019
Processo nº 01950/2019
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: SILVIA BRAGA DANTAS
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira
Recurso Voluntário nº 009/2021 
 
Processo nº 05846/2018
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo
Recorrente: EMERSON LEANDRO DE JESUS SILVA
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício nº 047/2021
Auto de Infração nº 03017/2017
Assunto: Penalidade Fixa

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrida: MUNDO DO CONCRETO COM. E SERV. 
LTDA ME
Representante: Hugo Leonardo C.F. Santos
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes

Recurso de Ofício nº 048/2021
Auto de Infração nº 03018/2017
Assunto: Penalidade Fixa
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrida: MUNDO DO CONCRETO COM. E SERV. 
LTDA ME
Representante: Hugo Leonardo C.F. Santos
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes

Recurso de Voluntário nº 029/2021
Processo nº 5470/2020
Assunto: ISSH
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Representante: Adv. Samara Rocha
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos Brandão

Recurso de Voluntário nº 030/2021
Processo nº 5473/2020
Assunto: ISSH
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Representante: Adv. Samara Rocha
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos Brandão

Recurso de Voluntário nº 037/2021
Processo nº 5469/2020
Assunto: ISSH
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Representante: Adv. Samara Rocha
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos Brandão

Recurso Ofício nº 044/2021
Auto de Infração nº 5448 /2020
Assunto: ISSQN
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: ARATU CONSTRUÇÕES LOPES
Representante: Marcelo Nascimento
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos Brandão

Recurso Voluntário nº 045/2020 
Processo nº 10695/2019 
Assunto: Impugnação
Recorrente: CAMBUCI CONVENTION HOTEL LTDA
Representante: Adv Celso Pereira
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da Silva 

Recurso Voluntário nº 067/2020
Processo nº 07710/2019 
Assunto: Cancelamento de cobrança de tributo
Recorrente: Manoel Messias Correia Santos
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da Silva

Recurso Voluntário nº 075/2020
Auto de Infração nº 10876/2017 
Assunto: Tributos abrangidos pelo regime do Simples 
Nacional
R e c o r r e n t e :  M O D A F E R R I  S O L U Ç Ã O  E M  
TRANSPORTES LTDA EPP
Representante: Sr. Paolo Modafferi (Sócio)
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Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da Silva

Recurso de Ofício nº 036/2021
Processo nº 05698 / 2020
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrida: VAMSERVIC LOGISTICA DE TRANSPORTE 
LTDA
Representante: Sr. Marcio Roberto Lopes Amado (Sócio)
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da Silva

Camaçari-BA, 19 de outubro de 2021.

EDINALVA FARIAS DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº 148/2021
DE 29 DE SETEMBRO 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 01188.22.09.461.2021, de 11 de junho 
de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 três anos, à 
empresa ILM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA, CNPJ: 23.051.025/0001-10, com sede na Rua Sol 
Nascente, 43, Edifício Vitraux, Sala 1001, Rio Vermelho, 
Salvador/BA, CEP 41.940-457, para implantação de 
empreendimento urbanístico do tipo Apart - Hotel no 
imóvel, com área total de 2.000,00 m², localizado no 
Loteamento Guarajuba, Quadra 22, Lotes 12 e 13, na 
Macrozona Urbana MG-ZU.2 – Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA (Lei nº866/2008), com ponto 
nas coordenadas UTM: P01.599471,81, 8601055,74; 
P02.599502,15, 8601081,80; P03.599534,80, 
8601043,93; P04.599504,45, 8601017,87, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. atender aos padrões de proteção ao 
meio ambiente e de segurança; II. executar as seguintes 
ações na fase de construção civil: a) acondicionar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica do canteiro de obra, para serem coletados 

pela Secretaria de Serviços Públicos - SESP; b) destinar o 
entulho gerado para unidade de reaproveitamento 
credenciada, sendo proibido o seu lançamento nos corpos 
d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002, com suas alterações posteriores; c) tratar 
de forma adequada os efluentes gerados nos sanitários do 
canteiro de obras, observando os requisitos normativos e 
destinação final dos mesmos na estação da EMBASA; d) 
somente usar insumos, substâncias minerais, madeira etc, 
proveniente de local e fornecedor licenciados, devendo 
apresentar contrato de fornecimento acompanhado do 
credenciamento do fornecedor (Alvará de Funcionamento, 
Licença Ambiental da jazida etc). Prazo: 30(trinta) dias; e) 
não armazenar nem manusear produtos perigosos no local 
da obra; f) não fazer a manutenção e/ou abastecimento de 
máquinas e veículos na obra; g) acondicionar 
adequadamente os insumos da obra de forma evitar o 
carreamento dos mesmos para os canais de drenagem; h) 
atender aos padrões de emissão de gases e particulados 
estabelecidos na legislação vigente estabelecidos para os 
sistemas de escapamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; i) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – EPI 
aos funcionár ios da obra,  conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho e 
atualizações posteriores; j) promover atividade de 
Educação Ambiental com os funcionários, visando a 
aplicação dos planos apresentados; k) proceder ao 
Acompanhamento Técnico da Obra – ATO de forma a 
garantir o atendimento da lei e aplicação das normas; l) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; III. para a drenagem de águas 
pluviais: 1) seguir os requisitos do projeto aprovado; 2) 
atender as normas técnicas construtivas, de segurança e 
operacionais; 2) incorporar estrutura de retardo; IV. para o 
esgotamento sanitário: a) atender as normas técnicas 
construtivas, de segurança e operacionais; b) assegurar a 
estanqueidade das redes e demais estruturas; c) atender 
aos padrões exigidos pela Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S.A. – EMBASA; d) apresentar o projeto 
aprovado pela EMBASA e a viabilidade dessa empresa 
para entroncar na rede existente. Prazo: 60(sessenta) 
dias; e) é vedado o lançamento de efluente na rede de 
drenagem de águas pluviais, em corpo hídrico e no solo; V. 
para o projeto paisagístico, atender os requisitos do projeto 
aprovado; VI. priorizar a contratação de mão de obra 
l o c a l ;  V I I .  a t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia - AOP de Projeto nº012/2021 (Processo 
nº01916.22.09.068.2020, de 15.12.2021), emitida por esta 
SEDUR; VIII. atender as condições das viabilidades 
emitidas pelas Concessionárias das infraestruturas 
existentes; IX. apresentar à SEDUR antes de iniciar a 
obra: a) outorga do INEMA em caso de capitação e 
utilização de água de fontes naturais ou realização de 
obra em corpo hídrico. Prazo: 90(noventa) dias; b) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT. Prazo: 30(trinta) 
dias; c) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO. Prazo: 30(trinta) dias; d) Plano de 
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Gestão de Resíduo Sólido – PGRS. Prazo: 30(trinta) 
dias; X. apresentar o projeto de segurança e combate a 
incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar/BA. 
Prazo: 30(trinta) dias; XI. não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente (APP); XII. recorrer aos 
laudos geológicos para auxiliar na implantação do 
empreendimento; XIII. é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Anexo VI do Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIV. 
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 a 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. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE SETEMBRO DE 2021. 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 151 / 2021

27 DE SETEMBRO 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 00714.22.09.461.2020, de 09 de junho 
de 2020,   

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 
03.067.694/0004-15, com sede na  Rua Jardim 
Limoeiro, Lotes 03, 04 e 05, Quadra J, Loteamento 
Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 576.093 E; 8.595.820 S, inserido na poligonal da 
Zona de Transformação Comércio e Serviços (ZTCS), 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com capacidade de armazenamento de 

3combustíveis líquidos de 60,00 m , com serviços de troca 
de óleo e loja de conveniência, numa área total de 

22.875,00 m . Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de 
trinta dias: a) diagnóstico do lençol freático e solo, num 
raio de influência do empreendimento de 100 m, com a 
finalidade de detectar possíveis focos de contaminação 
associados à sua atividade; b) Programas de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), conforme norma 
regulamentadora NR - 09, devendo está articulado com o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme norma regulamentadora NR – 07, 
acompanhado da ART do responsável; c) Alvará 
Sanitário das instalações de manuseio e comércio de 
alimentos; d)  comprovante de pagamento trimestral da 
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA, Lei Federal n° 10.165/2000; II - apresentar 
anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de Monitoramento, 
acompanhado das conclusões e recomendações dos 
parâmetros analisados: a) do solo e lençol freático, 
contemplando análises químicas de BTEX (Benzeno, 
Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos 
Totais de Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos 
Voláteis) e, quando couber, análises de PAH 
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos); b) dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo, 
contemplando análises químicas em dois pontos, antes e 
depois do tratamento, utilizando os parâmetros pH, DQO, 
óleos e graxas, sólidos em suspensão e materiais 
sedimentáveis, com comprovação da eficiência do 
sistema; III – atender o disposto na Resolução CONAMA 
n° 362, de 2005, alterada pela Resolução n° 450, de 
2012, quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado, em especial as antigos 17 e 18 desta 
resíduos, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo 
lubrificante usado e contaminado, pelo prazo de cinco 
anos b) promover, previamente a reciclagem ou descarte 
das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; c) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado, 
proveniente das operações em tambores ou bombonas, 
armazenados em áreas cobertas com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
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vazamento, encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria de petróleo para atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; IV- 
manter e sempre atualizada: a) os relatórios de 
manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção de integridade física e estanqueidade dos 
ataques e linhas, e o plano de contingência para situação 
de perigo e emergência; b) os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual, e 
implementar treinamento sistemático com os 
funcionários para a aplicação dos programas propostos 
c) a ficha de informação de segurança de produtos 
químicos – FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; V – manter  em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneo e tubulações de acordo com as 
normas técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR- 23 do ministério do trabalho e 
emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; 
VI - direcionar adequadamente os efluentes domésticos 
para fosse séptica, de acordo com a norma técnica da 
ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em 
seus arquivos documentação comprobatória do serviço 
de limpeza; VII – armazenar os resíduos sólidos em 
rec ip ientes adequados e em área coberta 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviços de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição de resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações de 
armazenamento e manipulação de produtos 
combustíveis, em instalação devidamente licenciada; 
VIII – operar a unidade conforme disposto nas normas 
técnicas da ABNT para todos postos de combustíveis e 
resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP); IX – garantir a qualidade do 
combustível comercializado e adquirir combustíveis 
automotivos de distribuidoras autorizadas, manter no 
posto o livro de movimentação de combustíveis para fins 
de fiscalização; X – entrar em contato com a CPA/ 
SEDUR no máximo de 30( trinta) dias: a) para confecção 
de TAC por ter solicitado a renovação da LAS, fora do 
prazo de 120 ( cento e vinte) dias, exigido por lei; b) 
apresentar a CLA/SEDUR, TAC assinado com a 
CPA/SEDUR em  no máximo 60 dias; XI – atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de comprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos; XII - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme o Decreto Estadual n°14.024 
de 2012 e suas alterações; XIII - em caso de impacto 

negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade à empresa 
estará sujeita às sanções previstas em leis, mesmo 
após o encerramento de suas atividades; XIV – 
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; XV - 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 27 DE SETEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 169 / 2021
13 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 

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
22 de Outubro de 2021 - Ano XIX

Nº 1774 - Pagina. 07 de 14



couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00273.22.09.461.2021, de 11 de 
fevereiro de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado TRV CONSTRUTORA SPE LTDA, inscrito 
(a) no CNPJ nº 30.482.737/0001-59, com sede na 
Avenida Santos Dumont, n° 1752, Edif. Empresarial 
Refran, Centro, Lauro de Freitas/BA, para a implantação 
de um empreendimento pluriresidencial, do tipo 
parcelamento do solo, numa área total de terreno de 
300.001,42 m² (30 ha), composto de 454 lotes; área 
pública doação de 119.430,98 m², sendo área verde de 
63.052,84 m²; área institucional de 13.926,81 m²; área 
sistema viário de 42.451,33 m² ; área de pista de 
30.994,53 m²; área de passeio de 9.657,07 m²; área 
estacionamento de 1.067,75 m²; área canteiro de 731,98 
m²; área comercial de 15.897,05 m², área comercializável 
de 154.607,85 m²; áreas de preservação permanente de 
20.773,06 m²; área líquida de 279.228,36 m²; áreas de 
uso comum de 5.189,73 m², localizado em área de terra 
desmembrada da Fazenda Barbosa, Parque Nascente 
do Capivara, Distrito Sede, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM V1: 578895  E / 8593251  S; V2: 
579283 E/ 8592753 S; V3: 578988 E/ 8592327 S; V4: 
578630 E/ 8592793 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Prioritária (ZEP 2), 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. Esta 
licença está sendo concedida mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar à CLA/SEDUR como condição necessária 
ao início das obras: a)  manifestação quanto a 
supressão de vegetação (ASV), emitida pela 
CLA/SEDUR; b) aprovação técnica da Embasa para o 
projeto do sistema de esgotamento sanitário 
apresentado, compreendendo fossa séptica e vala de 
infiltração condicionado ao nível do lençol freático e 
permeabilidade do solo mediante elevação do nível do 
terreno; c) projeto de paisagismo, priorizando o uso de 
espécies nativas da região do empreendimento, sendo 
exigido no projeto 70 % de espécies nativas (arbóreas) e 
50 % de espécies nativas (arbustivas) localizadas na 
região do empreendimento e plantio de 01 espécie 

2 arbórea para cada 100 m de área permeável;  d) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria de Construção (PCMAT), acompanhado da 
ART do responsável;  II - solicitar no Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), e apresentar 
outorga em caso de utilização de poços ou fontes 
naturais, lançamento de efluente em corpo hídrico e 
intervenções em corpos hídricos; III - adotar medidas 
preventivas no sentido de evitar a instalação de 
processos erosivos durante a implantação do 
empreendimento, apresentando Programa de Controle 
da Erosão e Assoreamento; IV - atender às 
condicionantes referentes: a) a viabilidade da Embasa, 
para o abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
b) a Autorização para Supressão de Vegetação (ASV), 
Relatório Técnico de Acompanhamento referente as 

atividades de supressão de vegetação, resgate de flora e 
afugentamento de fauna e cubagem de material lenhoso; 
c) ao projeto de drenagem de águas pluviais, com 
redutores de velocidade, armazenamento e utilização 
das águas pluviais para fins de aproveitamento em 
jardins e limpeza de áreas comuns; conforme aprovado 
na CLA/SEDUR; V - preservar a vegetação ciliar, o 
ambiente aquático e as características hidrodinâmicas 
dos cursos d´águas existentes na área de influência do 
empreendimento, realizando, inclusive, obras de 
engenharia com a f inalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções da 
supressão de vegetação; VI – elaborar e manter:  a) 
Plano de enriquecimento e recuperação da vegetação 
(PREV) priorizando a manutenção da vegetação nativa e 
das áreas verdes remanescentes no empreendimento; 
b) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRSCC), conforme os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual nº 12.932/2014; c) 
Programa de Educação Ambiental (PEA), voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; VII - 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 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados (coleta seletiva) 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 no canteiro de obras, 
sistema de tratamento de efluentes sanitários por fossa 
séptica com limpezas periódicas, não sendo admitido 
sumidouro, 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, estabelecendo limitações físicas que 
dificultem o acesso direto a vegetação nativa e as áreas 
verdes existentes; f) garantir a implementação do 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da 
Construção Civil (PCMAT), fiscalizando o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção individual (EPI) pelos 
funcionários da obra, conforme respectivas Normas 
Reguladoras NR-18 e NR-006 do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE); g) realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; h) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
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instalações; VIII - é proibido: a) lançamento de qualquer 
tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que 
tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; 
c) instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; IX - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto, AOP nº 
042/2020 de 10.02.2020, emitida pela SEDUR; X - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente (APP) existentes 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 com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XI - executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; XIII - 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; XIV - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XV - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVI - 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 13 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 16.365.330/0001-10, 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 

Travessa Reservatório Antártica, Rua F1, Jardim 
L imoei ro ,  Camaçar i -BA
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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 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/lubrificação 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

PORTARIA N.º 125/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal 
n.° 4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
0275.11.07.689.2021,

RESOLVE

Aplicar à Empresa  R. CLEAN COMERCIAL EIRELI, em 
consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, 
o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, combinado com a 
Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 
4.183/06 e 4.862/10, com base no que dispõe o item 
25.4.3 letra a),  do Edital Pregão Eletrônico nº 0189/2020, 
e de acordo com o Parecer n.º 1325/2021 da 
Procuradoria Geral do Município, a seguinte penalidade:
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I. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PELO 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO N.º 0246/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto:  Registro de preços 
para aquisição de material de expediente (livro protocolo 
capa dura tipo brochura com 100 folhas / papel couchê 
180 gm² branco pct com 50 folhas / envelope para 
correspondência tipo ofício, papel 75 gm² branco sem 
janela / envelope tipo saco papel kraft 80 gm² sem timbre 
e janela fechamento), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. Acolhimento: 
09/11/2021 a partir das 09h00min; Abertura: 10/11/2021 
às 09h00min; Disputa: 10/11/2021 às 11h00min. 
( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 902881. Tel.: 
(71) 3621-6655. Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira 
da COMPEL.

Registro de 
Preço, para aquisição de material de limpeza (inseticida 
aerosol, aromatizador de ar) para futuras contratações 
de acordo com a conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. 

 
HELDER ALMEIDA DE 

SOUZA.

Registro de Preço, para aquisição de material 
de limpeza (inseticida aerosol, aromatizador de ar) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari

AVISO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Administração do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0118/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01- REVOGADO LOTE 02 
VALOR GLOBAL: R$124.905,82 (Cento e Vinte e 
Quatro mil Novecentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois 
Centavos); PROMINENTE FORNECEDOR: 

DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2021. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0401/2021 – 
PREGÃO Nº 0118/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: o 

. PROMINENTE 
FORNECEDOR: 

. LOTE DOIS: VALOR GLOBAL R$ 124.905,82 
(Cento e Vinte e Quatro mil Novecentos e Cinco Reais 
e Oitenta e Dois Centavos);, conforme descrito abaixo:

AR 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI

DATA DA ASSINATURA: 14/10/2021. 
.  

HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A S E C R E T Á R I A D E  
ADMINISTRAÇÃO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
023/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA LCL GEOTÉCNICA E 
ENGENHARIA EIRELI.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO:Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 023/2020, firmado 
originalmente firmado em 20 de janeiro de 2020, 
conforme objeto retro citado.DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 04 
(quatro) meses, de modo que, a partir de 21 de outubro 
de 2021, passará a viger até 21 de fevereiro de 2022.DO 
PREÇO:Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo Contrato nº 023/2020, 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 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$ 385.647,55 (trezentos e oitenta e cinco 
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos), nada mais sendo devido à contratada 
além dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA:Camaçari, 14 de 
outubro de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA 
S O U Z A M U N I C Í P I O . L C L G E O T É C N I C A E  
ENGENHARIA EIRELI CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
002/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA QG CONSTRUCOES E 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
no 002/2020, firmado originalmente firmado em 03 de 
Janeiro de 2020, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo que a 
partir de 31 de outubro de 2021, passará a viger até 01 
de Maio de 2022. DO PRECO Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
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especialmente as disposições sobre o preço 
estipuladas pelo Contrato no 002/2020. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original DO SALDO REMANESCENTE: Para a 
execução do serviço objeto do contrato ora aditivado, 
declaram as partes que existe um saldo remanescente 
no valor de R$ 5.860.653,67 (cinco milhões, oitocentos 
e sessenta mil, seiscentos e cinqüenta e três reis e 
sessenta e sete centavos). 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, 14 de Outubro de 2021. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. QG 
C O N S T R U C O E S  E  E N G E N H A R I A LT D A .  
CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
376/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA “QUEIROZ . DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Quinta do Contrato n° 376/2020, 
originalmente firmado em 20 de maio de 2020, cujo 
objeto é o supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 6 (seis) meses, 
de modo que a partir de 15 de outubro de 2021, passará 
a  v i g e r  a t é  1 5  d e  a b r i l  d e  2 0 2 2 .  D A 
RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA:Camaçari, 07 de outubro 
de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 
MUNICÍPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
394/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA CM CONSTRUTORA 
EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
394/2020 originalmente firmado em de junho de 
2020 cujo objeto é supracitado  DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por 7 (sete) meses, de modo que a partir de 10 de 
outubro de 2021. Passará a viger até 10 de maio de 
2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em plena vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivas não modificadas 
por este Instrumento, especialmente as disposições 
sobre o preço. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 15 
de Outubro de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA.MUNICIPIO. CM CONSTRUTORA EIRELI. 
CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 449/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRAMO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA IBP COMERCIO LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo tem por finalidade Reti-ratificar a grafia 
equivocada na data de assinatura do PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N°449 /2020.  DA 
RATIFICAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez 

. 

, 25 
, o .

constar, altera-se o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 
449/2020 nos seguintes termos: Onde se lê: 17 de 
Outubro de 2021 Leia-se: 17 de Setembro de 2021.DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 15 de Outubro de 2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. IBP 
COMERCIO LTDA. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO  Nº 0013/2021 DO 

CONTRATO Nº  0106/2021 DA EMPRESA COMDADOS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr 
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 00106/2021, conforme Processo nº 
00180.11.07.611.2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº  
00180.11.07.611.2021, Pregão Eletrônico nº 0006/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  PARA 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE 
REDE LOCAL E DE ENERGIA ELÉTRICA COM OS 
RESPECTIVOS COMPONENTES E ATIVOS. ADESÃO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 
PRODEB, PE 0007/2020 PRODEB.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0013/2021, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

02.02.02 Secretaria de Governo02.02.02 Secretaria de 
Governo2009-Gestão das Ações de Tecnologia da 
Informação.33.90.40-Serviços de Tecnologia da 
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Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 
4 4 . 9 0 . 5 2 -  E q u i p a m e n t o s  e  M a t e r i a i s  
Permanente0200.000 – Recursos Ordinários

Camaçari-BA, 07 de outubro de 2021

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO  Nº 0014/2021 DO 
CONTRATO Nº  0106/2021 DA EMPRESA 
COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr 
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 00106/2021, conforme Processo nº 
00180.11.07.611.2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº  
00180.11.07.611.2021, Pregão Eletrônico nº 
0006/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  PARA 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE 
REDE LOCAL E DE ENERGIA ELÉTRICA COM OS 
RESPECTIVOS COMPONENTES E ATIVOS. ADESÃO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2020 
PRODEB, PE 0007/2020 PRODEB.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0014/2021, cujo objeto é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 18 de outubro de 2021

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 010/2021; CONTRATADA: 
PSD PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO EIRELI. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de comunicação visual na Plotagem e 
envelopamento de veículos para confecção, 
fornecimento de manta magnética e aplicação de 
adesivos automotivos, na frota ativa pertencente à 
LIMPEC e nos veículos locados a serviço da empresa. 
VALOR GLOBAL: R$ 34.250,00 (trinta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta reais). Fundamentada no Art. 29, 
inciso II da Lei Federal nº13.303/2016. Data da 
RATIFICAÇÃO: 15/10/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA 
DE ALMEIDA – DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0013/2021. CONTRATADA: PSD 
PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO EIRELI. TERMO 
DE DISPENSA Nº. 010/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de comunicação 
visual na Plotagem e envelopamento de veículos para 
confecção, fornecimento de manta magnética e 
aplicação de adesivos automotivos, na frota ativa 
pertencente à LIMPEC e nos veículos locados a serviço 
da empresa. VALOR GLOBAL: R$ 34.250,00 (trinta e 
quatro mil e duzentos e cinquenta reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.30.99; Fonte de Recurso: 
01500000. ASSINATURA: 15/10/2021 – ANTÔNIO 
ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE.
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