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CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01344.11.02.548.2021, 

RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO da servidora SILVIA 
FERNANDA ALVES DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 
61596 ,  ocupante  do  cargo de  prov imento  
efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
lotada na Secretaria da Administração – SECAD, para o 
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região, até 01 de 
setembro de 2023, sem ônus para o ente cedente, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, retroativo a 
01 de setembro de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 

DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407 de 30 de agosto de 1998 
e Lei nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, que reorganiza 
o Estatuto dos Servidores Público Municipais e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00638.11.02.881.2019,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARY NADJA ALVES 
DA SILVA, matricula nº 7250, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, A ESTABILIDADE ECONOMICA 
COMO REVISAO DA VANTAGEM PESSOAL, 
correspondente à diferença entre os valores dos Cargos 
de provimento comissionado de Diretor de 
Departamento, símbolo CC I e de provimento 
efetivo/estatutário de Enfermeira, a sua remuneração, 
retroativo a exoneração do cargo de provimento 
temporário, em 09 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2021. 

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA  
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

DECRETOS



contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01342.11.02.548.2021,

 
RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO da servidora GABRIELA 
DOS SANTOS LIMA CORDEIRO, matrícula nº 61328, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria 
de Saúde – SESAU, para o Tribunal Regional do Trabalho 
5ª Região, até 01 de setembro de 2023, sem ônus para o 
ente cedente, nos termos do convênio de cooperação 
técnica, retroativo a 01 de setembro de 2021. 

          
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01343.11.02.548.2021,
 

RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor FABIO 
HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA, matrícula nº 
62229 ,  ocupante  do  cargo de  prov imento  
efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
lotado na Secretaria de Administração – SECAD, para o 

Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região, até 01 de 
setembro de 2023, sem ônus para o ente cedente, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, retroativo a 
01 de setembro de 2021. 
          
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 130/2021
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O SECRETÁRIO 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 o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
19 de Novembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1791 - Pagina. 02 de 07

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



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 dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria 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 17 DE 

NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº175/2021
DE 20 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 01182.22.09.828.2021, de 10 de junho 
de 2021, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) ano, ao 
interessado CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 39.346.861/0379-10, com sede 
na Via de Ligação, s/n°, Loteamento São José, Galpões 
03 e 07, Polo Industrial de Camaçari (PIC), Camaçari/BA, 
delimitado pelas coordenadas UTM V1: 576.160 E / 
8.604.234 S; V2: 575.939 E / 8.604.323 S; V3: 575.851 E 
/ 8.604.089 S; V4: 576.064 E / 8.603.999 S, inserido na 
poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e 

Decreto Municipal n° 5.381, de 24 de abril de 2013, para o 
funcionamento da atividade de um Centro de 
Distribuição, do tipo Estocagem e Distribuição de 
Produtos, com predominância de produtos alimentícios, 
numa área total de 47.718,25 m² e área construída de 
23.720,00 m². Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - elaborar e sempre manter 
atualizado o relatório de garantia ambiental, objetivando 
apresentar: a) resultados obtidos na área ambiental, de 
saúde ocupacional, de higiene e de segurança; b) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; c) situação dos 
condicionantes da Licença Ambiental; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; II - operar a unidade de acordo com o exigido 
nas normas legais, devendo a empresa atuar sempre de 
forma a minimizar os impactos e visando: a) evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; III - atender aos condicionantes 
da Portaria INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que 
dispõe sobre a Renovação da Licença de Operação do 
Polo Industrial de Camaçari, no que for pertinente;  IV – 
manter atualizados e apresentar à SEDUR quando da 
renovação desta licença: a) Programa de Educação 
Ambiental, com cronograma de execução, destinado aos 
funcionários, elaborado conforme os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual n° 12.056 de 2011, da 
Política Estadual de Educação Ambiental, que 
fundamentou a implementação do Programa Estadual 
Educação Ambiental; b) relatório de execução do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
acompanhado dos documentos comprobatórios de 
destinação final dos resíduos em empresas licenciadas e 
elaborado conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual nº 12.932 de 2014, da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, que dispõe sobre seus princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos, e estabelece normas 
relativas à gestão e ao gerenciamento integrado de 
resíduos sólidos; c)  Plano de Emergência Ambiental 
(PEA), contemplando a identificação de cenários 
emergenciais (situação crítica, acontecimento perigoso 
ou incidente) capazes de desencadear processos 
emergenciais e a proposição de ações/procedimentos 
para contigenciar/mitigar os incidentes; V –  realizar 
revisões periódicas dos programas: a) Programas de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme os 
requisitos da NR 9, com o objetivo de estabelecer 
medidas que visem a eliminação, redução ou controle de 
riscos em prol da preservação da integridade física e 
mental do trabalhador; b) Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais executado; VI - 
manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, 
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ALINE DE ARAUJO BANDEIRA  63594  AUXILIAR DE DISCIPLINA  30/07/2014  30/07/2017  SEDUC  

LECILDA ARAUJO SILVA  64071  
COORDENADORA 

PEDAGÓGICA  
11/06/2015  11/06/2018  SEDUC  

MARIA RENATA SILVA 
BARBOSA  

829471  PROFESSORA  19/12/2016  19/12/2019  SEDUC  

VALERIA PEREIRA DE LIMA  831337  
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  
13/11/2018  13/11/2021  SEDUC  
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produção, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; VII - fomentar periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de programas de 
educação ambiental e de treinamento de segurança, 
quanto a aplicação dos programas e planos da empresa, 
e apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos;  
VIII - cumprir os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 
quanto: a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da 
NR – 23, e manter atualizado; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as máquinas 
e equipamentos, da NR – 11; d) manter o controle do nível 
de ruídos, observando a NR-15;  IX - anexar nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada (coleta seletiva), dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, destinando os 
resíduos Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte 
de Resíduos Perigosos (DTRP); XI - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XII - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XIII - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XV - 
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; 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 
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 20 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA PGM Nº 14/2021

Nomeia interinamente a chefia da 
Procuradoria Administrativa, na forma 
instituída pela Lei Municipal nº 
1.443/2016.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de 
22 de junho de 2016, determinou a reorganização da 
Procuradoria Geral do Município criando Procuradorias 
Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que cada Procuradoria Especializada 
deve ser chefiada por Procurador do Município de 
carreira, designado pelo Procurador Geral para tal 
função, conforme previsto no artigo 10 da Lei municipal nº 
1.443/2016;
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CONSIDERANDO o gozo de férias pelo Procurador 
Chefe da Procuradoria Administrativa no período de 
16/11/2021 á 03/12/2021;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 
presente Portaria designando o exercício interino da 
chefia da Procuradoria Administrativa, nos seguintes 
termos:

Art. 1º. A Procuradoria Administrativa será chefiada, 
interinamente, entre 16/11/2021 e 03/12/2021 pelo 
Procurador do Município Rafael Couto Ribeiro – 
Matrícula 63514.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Camaçari-BA, 16 de novembro de 2021.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

PREGÃO N.º 0200/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que em virtude de 
questionamento realizado por empresa interessada em 
participar do certame e em razão de ALTERAÇÃO no 
Termo de Referencia, fica SUSPENSA a sessão de 
abertura, acolhimento das propostas de preços e disputa 
do PREGÃO N.º 0200/2021 (ELETRÔNICA) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de 
gêneros alimentícios (Arroz parboilizado integral, 
macarrão integral, vinagre, leite de coco, extrato de 
tomate, proteína de soja, arroz parboilizado, massa 
alimentícia para sopa e arroz polido) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal: 

. 
Informaremos a nova data oportunamente. Camaçari-
BA, 16 de setembro de 2021. Diego Manoel Oliveira da 
Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

TERMO DE REVOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 

ono art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR o 

AVISO DE SUSPENSÃO

Acolhimento: 
21/09/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
22/09/2021, às 13h00 e Disputa: 22/09/2021, às 14h00

oPREGÃO N  0221/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
Alimentos para abastecimento dos locais onde existem 
atendimentos diários aos usuários dos programas e 
serviços como CRAS, CRAM, CREAS, Centro POP, 
Conviver e Casa da Criança através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES 
Camaçari-BA, 18/11/2021. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA – Secretária de Desenvolvimento Social e 
Cidadania.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°293/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA CONSTRUTORA 
LUSTOZA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e Quinta do 
Contrato n° 293/2020, cujo objeto é a pavimentação 
asfáltica em CBUQ, contemplando execução de camada 
de base em solo-brita e brita - graduada, execução de 
sistema de drenagem de águas pluviais com tubos de 
concreto, em vias urbanas dos distritos de Monte Gordo, 
Abrantes e Sede, no município de Camaçari-BA. DO 
VALOR: valor global do referido contrato de R$ 
13.759.638,13 (treze milhões, setecentos e cinquenta e 
nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e treze centavos) e 
por força do acréscimo de 7,67% do seu valor original
correspondente a R$ 1.055 674, (um milhão, cinquenta 
e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
cinco centavos) passará a ser de R$ 14.815.312,98 
(quatorze milhões, oitocentos e quinze mil trezentos e 
doze reais e noventa e oito centavos) após a assinatura do 
presente instrumento. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DO PRAZO: O 
contrato descrito na Cláusula Primeira fica prorrogado por 
mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 20 de 
novembro de 2021, passará a viger até 20 de maio de 
2022. 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, 29 de outubro de 2021. 
JOSELENE CARDIM .MUNICIPIO.CONSTRUTORA 
LUSTOZA LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0046/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA ALS DESINSETIZADORA E 
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato n° 0046/2021, cujo objeto é a “contratação de 
empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e desobstrução 
de redes para atender as necessidades do município de 
Camaçari - Sede, conforme demanda. DO VALOR: O valor 
global do referido contrato, após o acréscimo de 24,92%, 
correspondente ao valor de R$ 219.000,00 (duzentos e 
dezenove mil reais), passará para a ser de R$ 
1.097.694,39 (um milhão, noventa e sete mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais e trinta e nove reais). 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 
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da Ação 4040, Natureza da Despesa 33903900 e Fonte de 
Recurso 0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento.DA ASSINATURA:Camaçari – BA, 08 de 
novembro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA.MUNICIPIO. ALS DESINSETIZADORA E 
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO Nº 014.1/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA MAKITORRE -  SERVIÇOS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Subcontrato 
n° 014.1/2020, originalmente firmado em 13 de março de 
2020, cujo objeto é o supracitado.  DO PRAZO: O 
subcontrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 4 (quatro) meses, de modo que a partir de 01 de 
novembro de 2021, passará a viger até 01 de março de 
2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Subcontrato originário não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o preço. 
DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 22 de outubro de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA .MAKITORRE - 
S E R V I Ç O S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O  
LTDA.SUBCONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
005/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA ROBLE SERVIÇOS LTDA. 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato n° 005/2020, firmado 
originalmente firmado em 03 de janeiro de 2020, conforme 
objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica formalmente prorrogado, pelo 
período remanescente, de modo que, a partir de 01 de 
novembro de 2021, passa a viger até 28 de abril de 2022. 
DO PRECO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo Contrato nº 005/2020. 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$ 
14.270.277,77 (quatorze milhões, duzentos e setenta mil, 
duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). 
DA RATIFICACÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 09 de novembro de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. 
ROBLE SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO N° 014.2/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA CAMAÇARI SERVICE LTDA - ME.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Termo de Subcontratação n° 
014.2/2020, firmado originalmente firmado em 19 de março 
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 01 de 
novembro de 2021, passará a viger até 01 de março de 
2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo Termo de 
Subcontratação n° 014.2/2020, 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$ 541.572,21 
(quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e 
dois reais e vinte e um centavos), nada mais sendo devido 
à contratada além dessa importância para a conclusão do 
serviço contratado. DA RATIFICACÃO Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 27 
de outubro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO. CAMAÇARI SERVICE LTDA - ME. 
CONTRATADA. 

AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 22867.07.12.729/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2018 - PMC
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a celebração do SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019, oriundo da 
Pregão Eletrônico Nº 250/2018 - PMC, tendo como 
contratada a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 27.284.516/0001-61.

DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação 
de prazo ao Contrato Administrativo nº 006/2019, 
celebrado em 14 de Novembro de 2019, referente a 
contratação de empresa especializada em serviços de 
implantação e operação de sistema informatizado, via 
internet, integrado de gestão de frota de veículos, com 
vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis automotores dos veículos à disposição do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal em rede de 
estabelecimentos credenciados.

DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 006/2019 fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses a partir do dia 14 de novembro de 2021, em 
conformidade com disposto no § 2º da Cláusula Quinta do 
citado contrato.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá 
por conta de recurso proveniente da CONTRATANTE, à 
conta da Dotação Orçamentária:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 0103000 - Contribuição para o Regime Próprio 
de Previdência Social - RPPS

Camaçari-BA, 08 de Novembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
15663.07.12.522/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a celebração do PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020, oriundo do 
Pregão Eletrônico Nº 001/2020, tendo como contratada a 
empresa ORLEANSTUR- ORLEANS VIAGENS E 
TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.331.404/0001-38.

DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação 
de prazo ao Contrato Administrativo nº 007/2020, 
celebrado em 12 de novembro de 2020, referente a 
contratação de empresa especializada em serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens 
aéreas para o ISSM, conforme quantidade, condições e 
especificações contidas no Termo de Referência do 
Edital de licitação do Pregão Eletrônico Nº 001/2020.

DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 007/2020 fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses a partir do dia 12 de novembro de 2021, em 
conformidade com disposto no item 4.2 da Cláusula 
Quarta do citado contrato.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá 
por conta de recurso proveniente da CONTRATANTE, à 
conta da Dotação Orçamentária:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto Seguridade dos 
Servidores Municipais
Projeto: 2008 – Manutenção de Serviços Técnicos e 
Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339033 – Passagens e Despesas 
com Locomoção
Fonte: 0103000 – Contribuição do Instituto de 
Previdência Social

Camaçari-BA, 08 de Novembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
19 de Novembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1791 - Pagina. 07 de 07

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

		2021-11-19T15:09:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:09:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:09:43-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:10:10-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:10:36-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:11:04-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-11-19T15:11:30-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




