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RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, e de acordo 
com o disposto no artigo 42 da lei municipal 997/2009 e 
suas alterações posteriores à servidora GILDA MARIA 
FERREIRA DOS SANTOS, matrícula 539, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Visitador Sanitário, 30 h, 
classe 2, nível I, referência J, lotada na Secretaria de 
Saúde –  SESAU, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.841,77 (hum mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
setenta e sete centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 11 de janeiro de 2022

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 1156/2021
 DE 16 DE DEZEMBRO 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, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

DECRETO Nº 7682/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00030.07.10.390.2021. 

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da lei e 
municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 
servidora   IRAILDES MARIA DOS SANTOS SILVA, 
matrícula 7233, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Técnica em Radiologia,  30 hs, classe 3, nível I, 
referência H, lotada na Secretaria de Saúde –  SESAU, 
com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 2.502,30 
(dois mil, quinhentos e dois reais e trinta centavos), 
conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-á 
na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 11 de janeiro de 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7683/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00200.07.10.390.2021.

DECRETOS
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

1009/2019,
 

RESOLVE
 
REVOGAR a portaria nº 5.001/2020, publicada no 
D.O.M. nº 1533 de 29 de outubro de 2020, que concedeu  
licença premio ao (a) servidor (a) VALDIVINA DA 
ROCHA DOS ANJOS, matricula 7464, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 

meses referente ao quinquênio aquisitivo de 03/11/2018 

a 02/11/2023, a partir de 03 de Agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 00267/2021
 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

02045.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLAUDENIA DE 
OLIVEIRA SANTOS DA SILVA CARVALHO, matricula nº 

830487, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO NÍVEL I, para 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO NÍVEL II, com data 

retroativa a1 1 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 00268/2021
 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  

02174.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCELO DIAS 

SANTIAGO, matricula nº 62174, lotado (a) na Secretaria 

da Saúde - SESAU, de MOTORISTA CLASSE D NÍVEL I, 

para MOTORISTA CLASSE D NÍVEL II, com data 

retroativa a3 0 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0001/2022
 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

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, Lei Municipal nº 
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              
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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

2015/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) DISLEIDE SILVA DE 

ALMEIDA, matricula 62103, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente de Combate as 

Endemias, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio referente ao quinquênio aquisitivo de 

22/11/2010 a 04/12/2015, pelos períodos fracionados de 

01 (um) mês, a partir de 03 de Janeiro de 2022 e 02 

(dois) meses, a partir de 02 de Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0057/2022
 DE 03 DE JANEIRO DE 2022

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, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
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 

178/2020,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALINE DE CERQUEIRA 

SACRAMENTO, matricula 63733, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Pedagogo, lotado (a) 

na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 07/10/2014 a 06/11/2019, a partir de 14 de 
Janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 60/2022
DE 06 DE JANEIRO DE 2022

                                                    
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  
02230.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a ERICK 
LEAL SANTOS DIAS, matrícula nº 62949, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Brigadista, 
lotado na Secretaria de Serviços Públicos, pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de fevereiro de 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 06 DE JANEIRO DE 
2022.    

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARLENE ROCHA
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

PORTARIA Nº 01/2022

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Regimento Interno da 
Secretaria Municipal de Educação e,

CONSIDERANDO o dever da Administração Pública em 
promover a promoção da inclusão educacional, a partir de 
iniciativas oriundas dos Currículos Inclusivos voltados 
para o que podemos chamar de “Justiça Pedagógica”;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.394, 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação), que tem como princípio a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola;

CONSIDERANDO o teor da Lei nº 14.040 de 18 de agosto 
de 2020, que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009;

CONSIDERANDO as Diretrizes Curriculares Nacionais  - 
DCN – 2010  para a educação básica;

CONSIDERANDO a Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC – 2017;

CONSIDERANDO o Documento Curricular Referencial da 
Bahia – DCRB – 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de acolher, cuidar e 
ofertar apoio pedagógico a estudantes do grupo prioritário, 
no mês de janeiro, selecionados a partir da análise de 
relatórios e atas de resultados finais 2021,

RESOLVE

Art. 1º. Instituir na Rede Municipal de Ensino o projeto 
“ESCOLA VERÃO – PEV”, com o objetivo de promover 
espaço/tempo de recomposição das aprendizagens, com 
foco na alfabetização, tendo como mote a diversidade 
didático-pedagógica dos processos de alfabetização, as 
práticas sociais de leitura e escrita e a educação integral;

Art. 2º. O projeto “ESCOLA VERÃO – PEV” terá como 
público-alvo os estudantes do ciclo 2 dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 
Camaçari;

Art. 3º. O projeto “ESCOLA VERÃO – PEV” prevê como 
ações estratégicas:

I- Identificar os estudantes que serão público-alvo do projeto 
através dos resultados das avaliações do perfil leitor – 600 

ovagas para estudantes que concluíram o 3  ano do Ensino 
Fundamental no ano de 2021.

II- Reunir com os Gestores e Vice Gestores das Unidades 
Escolares, que ofertam o Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, para apresentação a 1ª edição do Projeto Escola de 
Verão – PEV;

III- Orientar os Gestores e Vice Gestores das Unidades 
Escolares para garantia do processo de mobilização das 
famílias dos estudantes que participarão do PEV;

IV- Realizar encontros nas escolas polo entre a Equipe 
Técnica/Diretoria Pedagógica, Gestores Escolares e 
famí l i as  pa ra  ap resen tação  do  PEV e  sua  
operacionalização, visando o fortalecimento da parceria 
escola-família;

V- Realizar formação continuada em contexto de trabalho 
com os professores, gestores e vice gestores e equipe 

técnica envolvidos no PEV;

VI- Realizar a oferta da Escola de Verão para 600 
estudantes no período de 10 a 28/01.

VII- Garantir acompanhamento pedagógico nas escolas 
polo do PEV;

VIII- Avaliar os percursos pedagógicos de ensino e de 
aprend izagem,  cons iderando as  p ropos tas  
metodológicas adotadas durante a realização do projeto 
com ênfase na diversidade didático-pedagógica 
direcionada para os processos de alfabetização.

IX- Realizar um Fórum Municipal de Educação, 
envolvendo pais e/ou responsáveis legais dos 
estudantes; professores, gestores e vice gestores 
escolares, estudantes e equipe técnica da SEDUC/DIPE.

Art. 4º. As diretrizes e operacionalização do projeto 
“ESCOLA DE VERÃO – PEV” serão estabelecidas em 
Regimento próprio, o qual deverá ser encaminhado para 
a apreciação do Conselho Municipal de Educação – 
CME;

Art. 5º. Esta Portaria entra vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 
2022.

Camaçari-BA, 10 de janeiro de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 014/2022
DE 11 DE JANEIRO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
amembramento de 04 (quatro) áreas de 
terrenos próprios designados Área 01, 
Área 02, Área 03 e Área 04, Desmembrada 
da Fazenda Abaeté, situado na BA 530 
(Estrada da CETREL), Distrito no Distrito 
Sede (maior porção) e Distrito de Abrantes 
(menor porção) do Município de Camaçari, 
m e d i n d o  1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 m ² ,  
2.068.000,00m², 1.987.000,00m² e 
1.558.177,43m² respectivamente, que 
serão unificados para criação de uma nova 
gleba, para após ser desmembradas em 
02 (duas) novas áreas, identificadas como 
Área SENAI, com 4.000.000,00m² e Área 
Remanescente com 2.623.177,43m², na 
forma que indica:
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 01669.22.09.836.2020, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 04 (quatro) áreas 
de terrenos próprios designados Área 01, Área 02, Área 
03 e Área 04, Desmembrada da Fazenda Abaeté, situado 
na BA 530 (Estrada da CETREL), Distrito no Distrito Sede 
(maior porção) e Distrito de Abrantes (menor porção) do 
Município de Camaçari, medindo 1.010.000,00m², 
2.068.000,00m², 1.987.000,00m² e 1.558.177,43m² 
respectivamente, que serão unificados para criação de 
uma nova gleba, para após ser desmembrada em 02 
(duas) novas áreas, identificadas como Área SENAI, com 
4.000.000,00m² e Área Remanescente com 
2.623.177,43m²,  registradas no Cartório de Registro de 
Imóveis do 2º Oficio sob matrículas de n°39.335, 39.334, 
39.338 e 39.349, respectivamente, totalizando uma área 
de 6.623.177,43m².

Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
p r o p r i e d a d e  d a  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO do Estado da 
Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 13.937.040/0001-06, 
representada pelo Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Sr. Nelson Souza Leal.

Art. 2° - A situação atual das áreas a serem remembradas 
estão assim descritas:

ÁREA 01 (MAT. 39.335)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V29a, de 
coordenadas N 8.594.599,52 m. e E 587.668,36 m, 
situado em frente à Rodovia BA-530, deste, segue com  
azimute de 297°25'02" e distância de 58,40 m, até o 
vértice V30a, de coordenadas N 8.594.626,41 m. e E 
587.616,51 m,  deste, segue com azimute de 312°20'51" 
e distância de 69,46 m, até o vértice V31a, de 
coordenadas N 8.594.673,20 m. e E 587.565,18 m,  
deste, segue com  azimute de 315°24'48" e distância de 
394,17 m, até o vértice V32a, de coordenadas N 
8.594.953,92 m. e E 587.288,48 m,  deste, segue com  
azimute de 308°15'24" e distância de 69,51 m, até o 
vértice V33a, de coordenadas N 8.594.996,96 m. e E 
587.233,89 m,  deste, segue com  azimute de 1°24'43" e 
distância de 92,91 m, até o vértice V-34a, de 
coordenadas N 8.595.089,84 m. e E 587.236,18 m,  
deste, segue com  azimute de 358°28'52"e distância de 
74,63 m, até o vértice V-35a, de coordenadas 
N=8.595.164,44m. e E=587.234,20m,  deste, segue com  
azimute de 354°22'44" e distância de 44,74m, até o 
vértice V-36a, de coordenadas N 8.595.208,96 m. e E 
587.229,82 m, deste, segue com azimute de 336°00'37" 
e distância de 36,51 m, até o vértice V-37a, de 
coordenadas N 8.595.242,32 m. e E 587.214,98 m,  
deste, segue com  azimute de 321°09'01" e distância de 
40,24 m, até o vértice V37, de coordenadas N 

8.595.273,66 m. e E 587.189,73 m, deste, segue com 
azimute de 18°43'21" e distância de 47,48 m, 
confrontando neste trecho com a Faixa de Domínio do 
Emissário da CETREL, até o vértice V38, de 
coordenadas N 8.595.318,62 m. e E 587.204,97 m, 
deste, segue com  azimute de 342°38'00" e distância de 
658,17 m, até o vértice V39, de coordenadas N 
8.595.946,79 m. e E 587.008,52 m,  deste, segue com  
azimute de 335°52'09" e distância de 81,63 m, até o 
vértice V40, de coordenadas N 8.596.021,29 m. e E 
586.975,14 m,  deste, segue com  azimute de 335°51'50" 
e distância de 53,79m,  até o vértice V-106, de 
coordenadas N=8596070.4075m. e E 586953.1414m,  
deste, segue com  azimute de 335°51'50" e distância de 
141,69m, até o vértice V-107, de coordenadas N 
8.596.200.4094m. e E 586.896.7801m,  deste, segue 
com  azimute de 95°57'18" e distância de 88,42m, 
confrontando neste trecho com o Rio Capivara, até o 
vértice V-108, de coordenadas N=8596191.2342m. e 
E=586984.7217m,  deste, segue com  azimute de 
92°24'43" e distância de 29,12m, até o vértice V-109, de 
coordenadas N=8596190.0086m. e E=587013.8176m,  
deste, segue com  azimute de 90°18'22" e distância de 
36,77m,, até o vértice V-110, de coordenadas 
N=8596189.8123m. e E=587050.5822m,  deste, segue 
com  azimute de 86°23'38" e distância de 22,37m, até o 
vértice V-111, de coordenadas N=8596191.2192m. e 
E=587072.9075m,  deste, segue com  azimute de 
80°37'2" e distância de 22,37m, até o vértice V-112, de 
coordenadas N=8596194.8605m. e E=587094.9803m,  
deste, segue com  azimute de 76°43'45" e distância de 
33,43m, até o vértice V-113, de coordenadas 
N=8596202.5395m. e E=587127.5123m,  deste, segue 
com  azimute de 76°11'17" e distância de 38,93 m, até o 
vértice V-114, de coordenadas N=8596211.8324m. e 
E=587165.3119m,  deste, segue com  azimute de 
74°53'22" e distância de 49,39 m, até o vértice V-115, de 
coordenadas N=8596224.7086m. e E=587212.9982m,  
deste, segue com azimute de 73°57'17" e distância de 
25,16m, até o vértice V-115a, de coordenadas 
N=8596231.6648 m. e E=587237.1851 m,  deste, segue 
com  azimute de 71°26'16" e distância de 48,57 m, até o 
vértice V-116, de coordenadas N=8596247.6355m. e 
E=587283.0484m,  deste, segue com azimute de 
71°13'12" e distância de 31,39m até o vértice V-117, de 
coordenadas N=8596257.7353 m. e E=587312.7693 m,  
deste, segue com  azimute de 65°1'8" e distância de 
24,99m, até o vértice V-118, de coordenadas 
N=8596268.2949 m. e E=587335.4196 m,  deste, segue 
com  azimute de 55°8'40" e distância de 23,76m, até o 
vértice V-119, de coordenadas N=8596281.8696m. e 
E=587354.9202m,  deste, segue com azimute de 
43°59'20" e distância de 31,29m, até o vértice V-120, de 
coordenadas N=8596304.3905 m. e E=587376.6535 m,  
deste, segue com  azimute de 31°34'1" e distância de 
31,18, até o vértice V-121, de coordenadas 
N=8596330.9522 m. e E=587392.9772 m,  deste, segue 
com  azimute de 37°31'13" e distância de 22,47m, até o 
vértice V-122, de coordenadas N=8596348.7705 m. e 
E=587406.6597 m,  deste, segue com  azimute de 
49°16'0" e distância de 28,02m, até o vértice V-123, de 
coordenadas N=8596367.0561m e E=587427.8937m,  
deste, segue com  azimute de 60°3'53” e distância de 
19,69m, até o vértice V-124, de coordenadas 
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N=8596376.8804m. e E=587444.9543m,  deste, segue 
com  azimute de 69°26'1" e distância de 36,41m, até o 
vértice V-125, de coordenadas N=8596389.6778m. e 
E=587479.0440m,  deste, segue com  azimute de 
87°52'41" e distância de 34,09m, até o vértice V-126, de 
coordenadas N=8596390.9401m. e E=587513.1140m,  
deste, segue com  azimute de 98°16'50" e distância de 
49,59 m, até o vértice V-127, de coordenadas 
N=8596383.7979m. e E=587562.1877m,  deste, segue 
com  azimute de 101°32'11" e distância de 49,73m, até o 
vértice V-128, de coordenadas N=8596373.8528m. e 
E=587610.9115m,  deste, segue com azimute de 
83°29'10" e distância de 22,04m, até o vértice V-128a, de 
coordenadas N=8596376.3534m. e E=587632.8119m,  
deste, segue com  azimute de 78°53'26" e distância de 
29,26m, até o vértice V-128b, de coordenadas 
N=8596381.9921m. e E=587661.5278m, deste, segue 
com  azimute de 69°41'52" e distância de 27,95m, até o 
vértice V-129, de coordenadas N=8596391.6900m. e 
E=587687.7415m,  deste, segue com  arco de raio de 
456,46m e 8,05m de extensão, até o vértice V-130, de 
coordenadas N=8596394.5031m e E=587695.2841m,  
deste, segue com  azimute de 69°5'55” e distância de 
158,54m, até o vértice V-131, de coordenadas 
N=8596451.0636m. e E=587843.3901m,  deste, segue 
com azimute de 192°53'20" e distância de 8,69m, até o 
vértice V-131a, de coordenadas N=8596442.5923m. e 
E=587841.4517m,  deste, segue com  azimute de 
184°24'12" e distância de 1.854,08m até o vértice 
V28b de coordenadas N 8.594.593,9849 m. e E 
587.699,0981 m, deste segue com azimute de 
280°12'21” e distância de 31,22m, até o vértice V29a, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando uma 
poligonal com área de 1.010.000,00m² e perímetro de 
4.780,26m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, Datum 
Sirgas 2000.

ÁREA 2 (MAT. 39.334)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-131, de 
coordenadas N=8596451.0636m. e E=587843.3901m.;  
deste, segue com  azimute de 92°08'38" e distância de 
80,00 m., até o vértice V-132, de coordenadas 
N=8596448.0709m. e E=587923.3355m.;  deste, segue 
com  azimute de 79°2'39" e distância de 29,67 m., até o 
vértice V-133, de coordenadas N=8596453.7105m. e 
E=587952.4684m.;  deste, segue com  azimute de 
45°25'51" e distância de 41,30 m., até o vértice V-134, de 
coordenadas N=8596482.6916m. e E=587981.8887m.;  
deste, segue com  azimute de 11°3'44" e distância de 
24,19 m., até o vértice V-135, de coordenadas 
N=8596506.4339m. e E=587986.5305m.;  deste, segue 
com  azimute de 3°11'16" e distância de 51,02 m., até o 
vértice V-136, de coordenadas N=8596557.3730m. e 
E=587989.3674m.;  deste, segue com  azimute de 
07°01'04" e distância de 88,30 m., até o vértice V-137, de 
coordenadas N=8596645.0084m. e E=588000.1554m.;  
deste, segue com  azimute de 355°35'51" e distância de 
20,67m.,  até o vértice V137a, de coordenadas 
N=8596665.6180m. e E=587998.5687m.;  deste, segue 
com  azimute de 351°25'40" e distância de 22,96m., até o 
vértice V137b, de coordenadas N=8596688.3188m. e 
E=587995.1468m.;  deste, segue com  azimute de 

345°3'50" e distância de 43,60m., até o vértice V-138, de 
coordenadas N=8596730.4448 m. e E=587983.9095m.;  
deste, segue com  azimute de 351°18'17" e distância de 
25,95m., até o vértice V-139, de coordenadas 
N=8596756.1012m. e E=587979.9857m.;  deste, segue 
com  azimute de 5°52'59" e distância de 17,60m., até o 
vértice V-140, de coordenadas N=8596773.6055m. e 
E=587981.7894m.;  deste,  segue com  azimute de 
18°19'11" e distância de 19,60m., até o vértice V-141, de 
coordenadas N=8596792.2076m. e E=587987.9486m.; 
segue com  azimute de 30°20'38" e distância de 16,37m., 
até o vértice V-142, de coordenadas N=8596806.3320m. e 
E=587996.2167m.;  deste, segue com  azimute de 
46°41'21" e distância de 32,39m., até o vértice V-143, de 
coordenadas N=8596828.5508m. e E=588019.7858m.;  
deste, segue com  azimute de 63°12'17" e distância de 
36,39m., até o vértice V-144, de coordenadas 
N=8596844.9538m. e E=588052.2649m.;  deste,  segue 
com  azimute de 65°15'42" e distância de 46,71m., até o 
vértice V-145, de coordenadas N=8596864.4993m. e 
E=588094.6853m.; segue com  azimute de 64°3'56" e 
distância de 47,41m., até o vértice V-147, de coordenadas 
N=8596903.1226m. e E=588174.1047m.;  deste, segue 
com  azimute de 67°38'0" e distância de 22,18m. até o 
vértice V-148, de coordenadas N=8596911.5626m. e 
E=588194.6156m.;  deste,  segue com  azimute de 
71°8'18" e distância de 39,79m, até o vértice V-149, de 
coordenadas N=8596924.4253m. e E=588232.2664 m.;  
deste,  segue com  azimute de 76°58'18" e distância de 
31,97m, até o vértice V-150, de coordenadas 
N=8596931.6333m. e E=588263.4175m.;  deste,  segue 
com  azimute de 89°10'40" e distância de 34,22m., até o 
vértice V-151, de coordenadas N=8596932.1244m. e 
E=588297.6381m.;  deste, segue com  azimute de 
100°17'57" e distância de 26,11m., até o vértice V-152, de 
coordenadas N=8596927.4569m. e E=588323.3240m.; 
segue com  azimute de 110°22'59" e distância de 28,62m., 
até o vértice V-153, de coordenadas N=8596917.4904m. e 
E=588350.1473m.;  deste, segue com  azimute de 
119°50'38" e distância de 22,73m. até o vértice V-154, de 
coordenadas N=8596906.1788m. e E=588369.8635m.;  
deste,  segue com  azimute de 128°28'24" e distância de 
24,12m, até o vértice V-155, de coordenadas 
N=8596891.1750m. e E=588388.7438m.;  deste,  segue 
com  azimute de 120°47'0" e distância de 34,24m, até o 
vértice V-156, de coordenadas N=8596873.6486m. e 
E=588418.1638m.; deste, segue com  azimute de 
112°30'47" e distância de 31,28m., até o vértice V-157, de 
coordenadas N=8596861.6709m. e E=588447.0621m.;  
deste, segue com  azimute de 104°55'38" e distância de 
28,83m. até o vértice V-158, de coordenadas 
N=8596854.2453m. e E=588474.9164m.;  deste,  segue 
com  azimute de 96°39'25" e distância de 36,70m, até o 
vértice V-159, de coordenadas N=8596849.9912m. e 
E=588511.3667m, deste, segue com  azimute de 
96°13'20" e distância de 149,02m., até o vértice V-001, de 
coordenadas N 8.596.833,84 m. e E 588.659,50m, deste, 
segue com  azimute de 107°6'54" e distância de 81,81m. 
até o vértice V-01a, de coordenadas N=8596809.7655m. e 
E=588737.6881m.;  deste,  segue com  azimute de 
114°29'18" e distância de 57,85m, até o vértice V-01b, de 
coordenadas N=8596785.7878m. e E=588790.3305m.;  
deste,  segue com  azimute de 119°51'16" e distância de 
20,24m, até o vértice V-002, de coordenadas N 
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8.596.775,71 m. e E 588.807,89, deste, segue com  
azimute de 184°25'36” e distância de 2.183,25m, até o 
vértice V21a, de coordenadas N 8.594.598,91 m. e E 
588.640,26 m.;  deste, segue com  azimute de 
255°29'19" e distância de 58,06 m., até o vértice V22a, de 
coordenadas N 8.594.584,36 m. e E 588.584,06 m.;  
deste, segue com  azimute de 248°09'41" e distância de 
42,66 m., até o vértice V23a, de coordenadas N 
8.594.568,49 m. e E 588.544,46 m.;  deste, segue com  
azimute de 264°33'24" e distância de 26,49 m.,  até o 
vértice V24a, de coordenadas N 8.594.565,98 m. e E 
588.518,09 m.;  deste, segue com  azimute de 
286°13'14" e distância de 230,21 m., até o vértice V25a, 
de coordenadas N 8.594.630,28 m. e E 588.297,05 m.;  
deste, segue com  azimute de 270°12'09" e distância de 
235,22 m., até o vértice V26a, de coordenadas N 
8.594.631,11 m. e E 588.061,83 m.;  deste, segue com  
azimute de 262°14'58" e distância de 266,65 m., até o 
vértice V27a, de coordenadas N 8.594.595,15 m. e E 
587.797,61 m.;  deste, segue com  azimute de 
265°11'00" e distância de 71,78 m., até o vértice V28a, de 
coordenadas N 8.594.589,13 m. e E 587.726,09 m, 
deste, segue com  azimute de 280°11'18” e distância de 
27,43m até o vértice V28b de coordenadas N 
8.594.593,9849 m. e E 587.699,0981 m, deste segue 
com azimute de 4°24'12” e distância de 1.854,08m até o 
vértice V-131a de coordenadas N=8596442.5923m e 
E=587841.4517m, deste, segue com  azimute de 
12°53'20” e distância de 8,69m até o vértice V-131, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, fechando uma 
poligonal com área de 2.068.000,00m² e perímetro de 
6.359,22m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, Datum 
Sirgas 2000.

ÁREA SENAI
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V40, de 
coordenadas N 8.596.021,29 m. e E 586.975,14 m., 
situado no limite com a Área da SUDIC, deste, segue com 
azimute de 92º32'19” e distância de 3.844,37 m., 
confrontando-se neste trecho com a Área da SUDIC, até 
o vértice V41, de coordenadas N 8.595.851,02 m. e E 
590.815,74 m.; deste, segue com azimute de 225º01'14” 
e distância de 746,23 m., confrontando neste trecho com 
Jaime Coelho, até o vértice V42, de coordenadas N 
8.595.323,55 m. e E 590.287,89 m.; deste, segue com 
azimute de 218º30'54” e distância de 120,67 m., até o 
vértice V43, de coordenadas N 8.595.229,13 m. e E 
590.212,75 m.; deste, segue com azimute de 207º54'09” 
e distância de 117,75 m., até o vértice V44, de 
coordenadas N 8.595.125,07 m. e E 590.157,64 m.; 
deste, segue com azimute de 196º14'59” e distância de 
120,83 m., até o vértice V45, de coordenadas N 
8.595.009,06 m. e E 590.123,83 m.; deste, segue com 
azimute de 188º13'41” e distância de 647,62 m., ainda 
confrontando neste trecho com Jaime Coelho, até o 
vértice V1a, de coordenadas N 8.594.368,11 m. e E 
590.031,14 m.; deste, segue com azimute de 284º05'53” 
e distância de 82,93 m., confrontado neste trecho com a 
Faixa de Domínio da Rodovia BA-530, no sentido 
Arembepe/Camaçari, até o vértice V2a, de coordenadas 
N 8.594.388,31 m. e E 589.950,71 m.; deste, segue com 
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azimute de 286º04'58” e distância de 52,38 m., até o 
vértice V3a, de coordenadas N 8.594.402,82 m. e E 
589.900,38 m.; deste, segue com azimute de 293º27'55” 
e distância de 57,57 m., até o vértice V4a, de 
coordenadas N 8.594.425,74 m. e E 589.847,57 m.; 
deste, segue com azimute de 301º39'55” e distância de 
41,84 m., até o vértice V5a, de coordenadas N 
8.594.447,71 m.e E 589.811,96 m.; deste, segue com 
azimute de 304º40'40” e distância de 114,50 m., até o 
vértice V6a, de coordenadas N 8.594.512,85 m. e E 
589.717,80 m.; deste, segue com azimute de 307º48'27” 
e distância de 72,29 m., até o vértice V7a, de 
coordenadas N 8.594.557,17 m. e E 589.660,68 m.; 
deste, segue com azimute de 327º16'47” e distância de 
44,21 m., até o vértice V8a, de coordenadas N 
8.594.594,37 m. e E 589.636,78 m.; deste, segue com 
azimute de 338º30'07” e distância de 90,17 m., até o 
vértice V9a, de coordenadas N 8.594.678,26 m. e E 
589.603,74 m.; deste, segue com azimute de 331º21'28” 
e distância de 118,48 m., até o vértice V10a, de 
coordenadas N 8.594.782,24 m. e E 589.546,95 m.; 
deste, segue com azimute de 302º09'36” e distância de 
66,70., até o vértice V11a, de coordenadas N 
8.594.817,74 m. e E 589.490,48 m.; deste, segue com 
azimute de 291º54'56” e distância de 305,29 m., até o 
vértice V12a, de coordenadas N 8.594.931,69 m. e E 
589.207,25 m.; deste, segue com azimute de 283º20'57” 
e distância de 69,92 m., até o vértice V13a, de 
coordenadas N 8.594.947,84 m. e E 589.139,22 m.; 
deste, segue com azimute de 256º19'59” e distância de 
69,40 m., até o vértice V14a, de coordenadas N 
8.594.931,44 m. e E 589.071,78 m.; deste, segue com 
azimute de 234º03'21” e distância de 113,17 m ., até o 
vértice V15a, de coordenadas N 8.594.865,01 m. e E 
588.980,16 m.; deste, segue com azimute de 230º46'47” 
e distância de 96,08 m., até o vértice V16a, de 
coordenadas N 8.594.804,26 m. e E 588.905,72 m.; 
deste, segue com azimute de 224º24'01” e distância de 
36,40 m., até o vértice V17a, de coordenadas N 
8.594.778,25 m. e E 588.880,25 m.; deste, segue com 
azimute de 206º03'28” e distância de 101,76 m., até o 
vértice V18a, de coordenadas N 8.594.686,83 m. e E 
588.835,55 m.; deste, segue com azimute de 231º27'47” 
e distância de 49,84 m., até o vértice V19a, de 
coordenadas N 8.594.655,78 m. e E 588.796,57 m.; 
deste, segue com azimute de 247º21'33” e distância de 
41,45 m., até o vértice V20a, de coordenadas N 
8.594.639,82 m. e E 588.758,31 m.; deste, segue com 
azimute de 250º53'24” e distância de 124,94 m., até o 
vértice V21a, de coordenadas N 8.594.598,92 m. e E 
588.640,25 m.; deste, segue com azimute de 255º28'30” 
e distância de 58,05 m., até o vértice V22a, de 
coordenadas N 8.594.584,36 m. e E 588.584,06 m.; 
deste, segue com azimute de 248º09'10” e distância de 
42,66 m., até o vértice V23a, de coordenadas N 
8.594.568,48 m. e E 588.544,46 m.; deste, segue com 
azimute de 264º34'22” e distância de 26,49 m., ainda 
confrontando neste trecho com a Faixa de Domínio da 
Rodovia BA-530, no sentido Arembepe/Camaçari, até o 
vértice V24a, de coordenadas N 8.594.565,98 m. e E 
588.518,09 m.; deste, segue com azimute de 286º13'14” 
e distância de 230,21 m., até o vértice V25a, de 



coordenadas N 8.594.630,28 m. e E 588.297,05 m.; 
deste, segue com azimute de 270º12'09” e distância de 
235,22 m., até o vértice V26a, de coordenadas N 
8.594.631,11 m. e E 588.061,83 m.; deste, segue com 
azimute de 262º14'58” e distância de 266,65 m., até o 
vértice V27a, de coordenadas N 8.594.595,15 m. e E 
587.797,61 m.; deste, segue com azimute de 265º11'00” 
e distância de 71,78 m., até o vértice V28a, de 
coordenadas N 8.594.589,13 m. e E 587.726,09 m.; 
deste, segue com azimute de 280º12'21” e distância de 
58,66 m., até o vértice V29a, de coordenadas N 
8.594.599,52 m. e E 587.668,36 m.; deste, segue com 
azimute de 297º25'02” e distância de 58,40 m., até o 
vértice V30a, de coordenadas N 8.594.626,41 m. e E 
587.616,51 m.; deste, segue com azimute de 312º20'51” 
e distância de 69,46 m., até o vértice V31a, de 
coordenadas N 8.594.673,20 m. e E 587.565,18 m.; 
deste, segue com azimute de 315º24'48” e distância de 
394,17 m., até o vértice V32a, de coordenadas N 
8.594.953,92 m. e E 587.288,48 m.; deste, segue com 
azimute de 308º15'24” e distância de 69,51 m., até o 
vértice V33a, de coordenadas N 8.594.996,96 m. e E 
587.233,89 m.; deste, segue com azimute de 1º24'43” e 
distância de 92,91 m., até o vértice V-34a, de 
coordenadas N 8.595.089,84 m. e E 587.236,18 m.; 
deste, segue com azimute de 359º36'37” e distância de 
77,98 m., até o vértice V-35a, de coordenadas N 
8.595.167,82 m. e E 587.235,65 m.; deste, segue com 
azimute de 351º55'48” e distância de 41,56 m., até o 
vértice V-36a, de coordenadas N 8.595.208,96 m. e E 
587.229,82 m.; deste, segue com azimute de 336º00'37” 
e distância de 36,51 m., até o vértice V37a, de 
coordenadas N 8.595.242,32 m. e E 587.214,98 m.; 
deste, segue com azimute de 321º09'01” e distância de 
40,24 m., até o vértice V37, de coordenadas N 
8.595.273,66 m. e E 587.189,73 m.; deste, segue com 
azimute de 18º43'21” e distância de 47,48 m., 
confrontando neste trecho com a Faixa de Domínio do 
Emissário da CETREL, até o vértice V38, de 
coordenadas N 8.595.318,62 m. e E 587.204,97 m.; 
deste, segue com azimute de 342º38'00” e distância de 
658,17 m., até o vértice V39, de coordenadas N 
8.595.946,79 m. e E 587.008,52 m.; deste, segue com 
azimute de 335º52'09” e distância de 81,63 m., até o 
vértice V40, de coordenadas N 8.596.021,29 m. e E 
586.975,14 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. Datum Sirgas 
2000. 

ÁREA REMANESCENTE
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-001, de 
coordenadas N 8.596.833,84 m. e E 588.659,50 m., 
situado no limite com o Rio Capivara, deste, segue com  
azimute de 107°6'54" e distância de 81,81m. até o vértice 
V-01a, de coordenadas N=8596809.7655m. e 
E=588737.6881m.;  deste,  segue com  azimute de 
114°29'18" e distância de 57,85m, até o vértice V-01b, de 
coordenadas N=8596785.7878m. e E=588790.3305m.;  
deste,  segue com  azimute de 119°51'16" e distância de 

20,24m, até o vértice V-002, de coordenadas N 
8.596.775,71m. e E 588.807,89m, situado em frente ao 
Rio Capivara Pequeno ou Abaeté,  deste, segue com  
azimute de 116°18'50" e distância de 95,36 m, 
confrontando neste trecho com o Rio Capivara, até o 
vértice V-003, de coordenadas N 8.596.733,44 m. e E 
588.893,36 m,  deste, segue com  azimute de 110°10'45" 
e distância de 54,62 m, até o vértice V-004, de 
coordenadas N 8.596.714,60 m. e E 588.944,63 m,  
deste, segue com  azimute de 114°49'12" e distância de 
76,14 m, até o vértice V-005, de coordenadas N 
8.596.682,64 m. e E 589.013,74 m,  deste, segue com  
azimute de 132°43'05" e distância de 54,63 m, até o 
vértice V-006, de coordenadas N 8.596.645,58 m. e E 
589.053,87 m,  deste, segue com  azimute de 145°02'16" 
e distância de 43,02 m, até o vértice V-007, de 
coordenadas N 8.596.610,32 m. e E 589.078,53 m,  
deste, segue com  azimute de 135°09'53" e distância de 
67,49 m, até o vértice V-07a, de coordenadas 
N=8596570.6001 m. e E=589113.7310m, deste, segue 
com  azimute de 123°19'36" e distância de 14,82m, até o 
vértice V-008, de coordenadas N 8.596.562,46 m. e E 
589.126,11 m,  deste, segue com  azimute de 112°16'35" 
e distância de 20,48m, até o vértice V-08a, de 
coordenadas N=8596554.6936m. e E=589145.0667m,  
deste, segue com  azimute de 99°51'26" e distância de 
24,03m, até o vértice V-08b, de coordenadas 
N=8596550.5800m. e E=589168.7407m,  deste, segue 
com  azimute de 79°39'55" e distância de 62,37m, até o 
vértice V-009, de coordenadas N 8.596.561,77 m. e E 
589.230,10 m,  deste, segue com  azimute de 64°30'48" 
e distância de 67,29 m, até o vértice V-010, de 
coordenadas N 8.596.590,72 m. e E 589.290,84 m,  
deste, segue com  azimute de 68°02'15" e distância de 
80,50 m, até o vértice V-011, de coordenadas N 
8.596.620,83 m. e E 589.365,50 m,  deste, segue com  
azimute de 74°27'21" e distância de 70,71 m, até o vértice 
V-012, de coordenadas N=8596639.7807m. e 
E=589433.6217m,  deste, segue com  azimute de 
73°45'32" e distância de 61,84 m, até o vértice V-013, de 
coordenadas N=8596657.0767m. e E=589492.9959m,  
deste, segue com  azimute de 97°27'21" e distância de 
115,63 m,  até o vértice V-014, de coordenadas 
N=8596642.0728m. e E=589607.6439m,  deste, segue 
com  azimute de 102°42'9" e distância de 21,71 m,  até o 
vértice V-015, de coordenadas N=8596637.2995m. e 
E=589628.8205m,  deste, segue com  azimute de 
141°4'45" e distância de 76,16 m, até o vértice V-016, de 
coordenadas N=8596578.0468m. e E=589676.6671m,  
deste, segue com  azimute de 136°10'53" e distância de 
18,01 m, até o vértice V-017, de coordenadas N 
8.596.565,06 m. e E 589.689,13 m,  deste, segue com  
azimute de 149°30'07" e distância de 14,80 m, até o 
vértice V-018, de coordenadas N 8.596.552,30 m. e E 
589.696,65 m,  deste, segue com  azimute de 137°20'47" 
e distância de 52,12 m, até o vértice V-019, de 
coordenadas N 8.596.513,97 m. e E 589.731,96 m,  
deste, segue com  azimute de 102°26'28" e distância de 
44,09 maté o vértice V-020, de coordenadas N 
8.596.504,47 m. e E 589.775,01 m,  deste, segue com  
azimute de 73°29'40" e distância de 20,83 m,  até o 
vértice V-021, de coordenadas N 8.596.510,39 m. e E 
589.794,98 m,  deste, segue com  azimute de 69°30'12" 
e distância de 42,91 m, até o vértice V-022, de 
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coordenadas N 8.596.525,42 m. e E 589.835,18 m,  
deste, segue com  azimute de 80°54'21" e distância de 
37,56 m, até o vértice V-023, de coordenadas N 
8.596.531,35 m. e E 589.872,27 m, deste, segue com  
azimute de 92°12'49" e distância de 37,34 m., até o 
vértice V-024, de coordenadas N 8.596.529,91 m. e E 
589.909,58 m.;  deste, segue com  azimute de 91°12'17" 
e distância de 131,62 m., até o vértice V-025, de 
coordenadas N 8.596.527,14 m. e E 590.041,17 m.;  
deste, segue com  azimute de 76°30'45" e distância de 
114,02 m., até o vértice V-026, de coordenadas N 
8.596.553,74 m. e E 590.152,04 m.;  deste, segue com  
azimute de 60°29'17" e distância de 60,50 m.,  até o 
vértice V-027, de coordenadas N 8.596.583,54 m. e E 
590.204,70 m.;  deste, segue com  azimute de 58°19'06" 
e distância de 40,95 m., até o vértice V-028, de 
coordenadas N 8.596.605,05 m. e E 590.239,54 m.;  
deste, segue com  azimute de 77°14'53" e distância de 
25,60 m., até o vértice V-029, de coordenadas N 
8.596.610,70 m. e E 590.264,51 m.;  deste, segue com  
azimute de 104°25'46" e distância de 39,06 m., até o 
vértice V-030, de coordenadas N 8.596.600,97 m. e E 
590.302,34 m.;  deste, segue com  azimute de 
114°07'49" e distância de 52,32 m., até o vértice V-031, 
de coordenadas N 8.596.579,58 m. e E 590.350,09 m.;  
deste, segue com  azimute de 91°29'06" e distância de 
48,13 m., até o vértice V-032, de coordenadas N 
8.596.578,33 m. e E 590.398,20 m.;  deste, segue com  
azimute de 52°28'08" e distância de 21,28 m., até o 
vértice V-033, de coordenadas N 8.596.591,29 m. e E 
590.415,08 m.;  deste, segue com  azimute de 67°41'06" 
e distância de 35,62 m., até o vértice V-034, de 
coordenadas N 8.596.604,82 m. e E 590.448,03 m.;  
deste, segue com  azimute de 86°37'08" e distância de 
68,10 m., até o vértice V-035, de coordenadas N 
8.596.608,83 m. e E 590.516,01 m.;  deste, segue com  
azimute de 115°46'14" e distância de 64,81 m., até o 
vértice V-036, de coordenadas N 8.596.580,66 m. e E 
590.574,37 m.;  deste, segue com  azimute de 
110°53'35" e distância de 43,37 m., até o vértice V-037, 
de coordenadas N 8.596.565,19 m. e E 590.614,89 m.;  
deste, segue com  azimute de 94°24'58" e distância de 
33,75 m., até o vértice V-038, de coordenadas N 
8.596.562,59 m. e E 590.648,53 m.;  deste, segue com  
azimute de 101°23'22" e distância de 60,59 m., , até o 
vértice V-039, de coordenadas N 8.596.550,63 m. e E 
590.707,93 m.;  deste, segue com  azimute de 
107°22'54" e distância de 118,64 m., até o vértice V-040, 
de coordenadas N 8.596.515,19 m. e E 590.821,15 m.;  
deste, segue com  azimute de 105°43'47" e distância de 
106,53 m.,  até o vértice V-041, de coordenadas N 
8.596.486,31 m. e E 590.923,69 m.;  deste, segue com  
azimute de 113°39'28" e distância de 37,55 m., até o 
vértice V-042, de coordenadas N 8.596.471,24 m. e E 
590.958,09 m.;  deste, segue com  azimute de 
155°21'11" e distância de 32,17 m., até o vértice V-043, 
de coordenadas N 8.596.442,00 m. e E 590.971,50 m.;  
deste, segue com  azimute de 193°34'11" e distância de 
20,31 m., até o vértice V-044, de coordenadas N 
8.596.404,55m. e E 590.979,20 m.;  deste, segue com  
azimute de 168°12'07" e distância de 72,74 m.,  até o 
vértice V-045, de coordenadas N 8.596.355,89 m. e E 
590.991,41 m.;  deste, segue com  azimute de 
120°38'09" e distância de 58,45 m., até o vértice V-046, 

de coordenadas N 8.596.332,77 m. e E 591.028,66 m.;  
deste, segue com  azimute de 86°24'51" e distância de 
24,74 m.,  até o vértice V-047, de coordenadas N 
8.596.322,81 m. e E 591.056,59 m.;  deste, segue com  
azimute de 74°46'01" e distância de 22,94 m., até o 
vértice V-048, de coordenadas N 8.596.328,84 m. e E 
591.078,72 m.;  deste, segue com  azimute de 80°05'28" 
e distância de 20,39 m., até o vértice V-049, de 
coordenadas N 8.596.332,34 m. e E 591.098,81 m.;  
deste, segue com  azimute de 110°18'51" e distância de 
20,43 m., até o vértice V-050, de coordenadas N 
8.596.325,25 m. e E 591.117,97 m.;  deste, segue com  
azimute de 136°43'37" e distância de 7,31 m.,  até o 
vértice V-051, de coordenadas N 8.596.319,93 m. e E 
591.122,98 m.;  deste, segue com  azimute de 
143°47'45" e distância de 35,49 m., até o vértice V-052, 
de coordenadas N 8.596.291,29 m. e E 591.143,95 m.;  
deste, segue com  azimute de 121°23'53" e distância de 
34,89 m., até o vértice V-053, de coordenadas N 
8.596.273,11 m. e E 591.173,73 m.;  deste, segue com  
azimute de 84°37'24" e distância de 34,08 m., até o 
vértice V-054, de coordenadas N 8.596.276,31 m. e E 
591.207,66 m.;  deste, segue com  azimute de 66°29'14" 
e distância de 17,63 m., até o vértice V-055, de 
coordenadas N 8.596.283,34 m. e E 591.223,83 m.;  
deste, segue com  azimute de 62°08'45" e distância de 
38,51 m., até o vértice V-056, de coordenadas N 
8.596.301,33 m. e E 591.257,88 m.;  deste, segue com  
azimute de 70°12'29" e distância de 14,11 m., até o 
vértice V-057, de coordenadas N 8.596.306,11 m. e E 
591.271,15 m.; deste, segue com  azimute de 225°01'14" 
e distância de 643,82 m., confrontando neste trecho com 
Jaime Coelho, até o vértice P41, de coordenadas N 
8.595.851,02 m. e E 590.815,74 m.; deste, segue com  
azimute de 273°2'52" e distância de 3.844,37m., até o 
vértice V40, de coordenadas N 8.596.021,29 m. e E 
586.975,14 m.; deste, segue com  azimute de 335°51'50" 
e distância de 53,79m,  até o vértice V-106, de 
coordenadas N=8596070.4075m. e E 586953.1414m,  
deste, segue com  azimute de 335°51'50" e distância de 
141,69m, até o vértice V-107, de coordenadas N 
8.596.200.4094m. e E 586.896.7801m,  deste, segue 
com  azimute de 95°57'18" e distância de 88,42m, 
confrontando neste trecho com o Rio Capivara, até o 
vértice V-108, de coordenadas N=8596191.2342m. e 
E=586984.7217m,  deste, segue com  azimute de 
92°24'43" e distância de 29,12m, até o vértice V-109, de 
coordenadas N=8596190.0086m. e E=587013.8176m,  
deste, segue com  azimute de 90°18'22" e distância de 
36,77m,, até o vértice V-110, de coordenadas 
N=8596189.8123m. e E=587050.5822m,  deste, segue 
com  azimute de 86°23'38" e distância de 22,37m, até o 
vértice V-111, de coordenadas N=8596191.2192m. e 
E=587072.9075m,  deste, segue com  azimute de 
80°37'2" e distância de 22,37m, até o vértice V-112, de 
coordenadas N=8596194.8605m. e E=587094.9803m,  
deste, segue com  azimute de 76°43'45" e distância de 
33,43m, até o vértice V-113, de coordenadas 
N=8596202.5395m. e E=587127.5123m,  deste, segue 
com  azimute de 76°11'17" e distância de 38,93 m, até o 
vértice V-114, de coordenadas N=8596211.8324m. e 
E=587165.3119m,  deste, segue com  azimute de 
74°53'22" e distância de 49,39 m, até o vértice V-115, de 
coordenadas N=8596224.7086m. e E=587212.9982m,  
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deste, segue com azimute de 73°57'17" e distância de 
25,16m, até o vértice V-115a, de coordenadas 
N=8596231.6648 m. e E=587237.1851 m,  deste, segue 
com  azimute de 71°26'16" e distância de 48,57 m, até o 
vértice V-116, de coordenadas N=8596247.6355m. e 
E=587283.0484m,  deste, segue com azimute de 
71°13'12" e distância de 31,39m até o vértice V-117, de 
coordenadas N=8596257.7353 m. e E=587312.7693 m,  
deste, segue com  azimute de 65°1'8" e distância de 
24,99m, até o vértice V-118, de coordenadas 
N=8596268.2949 m. e E=587335.4196m, deste, segue 
com  azimute de 55°8'40" e distância de 23,76m, até o 
vértice V-119, de coordenadas N=8596281.8696m. e 
E=587354.9202m,  deste, segue com azimute de 
43°59'20" e distância de 31,29m, até o vértice V-120, de 
coordenadas N=8596304.3905 m. e E=587376.6535 m,  
deste, segue com  azimute de 31°34'1" e distância de 
31,18, até o vértice V-121, de coordenadas 
N=8596330.9522 m. e E=587392.9772 m,  deste, segue 
com  azimute de 37°31'13" e distância de 22,47m, até o 
vértice V-122, de coordenadas N=8596348.7705 m. e 
E=587406.6597 m,  deste, segue com  azimute de 
49°16'0" e distância de 28,02m, até o vértice V-123, de 
coordenadas N=8596367.0561m e E=587427.8937m,  
deste, segue com  azimute de 60°3'53” e distância de 
19,69m, até o vértice V-124, de coordenadas 
N=8596376.8804m. e E=587444.9543m,  deste, segue 
com  azimute de 69°26'1" e distância de 36,41m, até o 
vértice V-125, de coordenadas N=8596389.6778m. e 
E=587479.0440m,  deste, segue com  azimute de 
87°52'41" e distância de 34,09m, até o vértice V-126, de 
coordenadas N=8596390.9401m. e E=587513.1140m,  
deste, segue com  azimute de 98°16'50" e distância de 
49,59 m, até o vértice V-127, de coordenadas 
N=8596383.7979m. e E=587562.1877m,  deste, segue 
com  azimute de 101°32'11" e distância de 49,73m, até o 
vértice V-128, de coordenadas N=8596373.8528m. e 
E=587610.9115m,  deste, segue com azimute de 
83°29'10" e distância de 22,04m, até o vértice V-128a, de 
coordenadas N=8596376.3534m. e E=587632.8119m,  
deste, segue com  azimute de 78°53'26" e distância de 
29,26m, até o vértice V-128b, de coordenadas 
N=8596381.9921m. e E=587661.5278m, deste, segue 
com  azimute de 69°41'52" e distância de 27,95m, até o 
vértice V-129, de coordenadas N=8596391.6900m. e 
E=587687.7415m,  deste, segue com  arco de raio de 
456,46m e 8,05m de extensão, até o vértice V-130, de 
coordenadas N=8596394.5031m e E=587695.2841m,  
deste, segue com  azimute de 69°5'55” e distância de 
158,54m, até o vértice V-131, de coordenadas 
N=8596451.0636m. e E=587843.3901m, deste, segue 
com  azimute de 92°08'38" e distância de 80,00 m., até o 
vértice V-132, de coordenadas N=8596448.0709m. e 
E=587923.3355m.;  deste, segue com  azimute de 
79°2'39" e distância de 29,67 m., até o vértice V-133, de 
coordenadas N=8596453.7105m. e E=587952.4684m.;  
deste, segue com  azimute de 45°25'51" e distância de 
41,30 m., até o vértice V-134, de coordenadas 
N=8596482.6916m. e E=587981.8887m.;  deste, segue 
com  azimute de 11°3'44" e distância de 24,19 m., até o 
vértice V-135, de coordenadas N=8596506.4339m. e 
E=587986.5305m.;  deste, segue com  azimute de 

3°11'16" e distância de 51,02 m., até o vértice V-136, de 
coordenadas N=8596557.3730m. e E=587989.3674m.;  
deste, segue com  azimute de 07°01'04" e distância de 
88,30 m., até o vértice V-137, de coordenadas 
N=8596645.0084m. e E=588000.1554m.;  deste, segue 
com  azimute de 355°35'51" e distância de 20,67m.,  até 
o vértice V137a, de coordenadas N=8596665.6180m. e 
E=587998.5687m.;  deste, segue com  azimute de 
351°25'40" e distância de 22,96m., até o vértice V137b, 
d e  c o o r d e n a d a s  N = 8 5 9 6 6 8 8 . 3 1 8 8 m .  e  
E=587995.1468m.;  deste, segue com  azimute de 
345°3'50" e distância de 43,60m., até o vértice V-138, de 
coordenadas N=8596730.4448 m. e E=587983.9095m.;  
deste, segue com  azimute de 351°18'17" e distância de 
25,95m., até o vértice V-139, de coordenadas 
N=8596756.1012m. e E=587979.9857m.;  deste, segue 
com  azimute de 5°52'59" e distância de 17,60m., até o 
vértice V-140, de coordenadas N=8596773.6055m. e 
E=587981.7894m.;  deste,  segue com  azimute de 
18°19'11" e distância de 19,60m., até o vértice V-141, de 
coordenadas N=8596792.2076m. e E=587987.9486m.; 
segue com  azimute de 30°20'38" e distância de 16,37m., 
até o vértice V-142, de coordenadas N=8596806.3320m. 
e E=587996.2167m.;  deste, segue com  azimute de 
46°41'21" e distância de 32,39m., até o vértice V-143, de 
coordenadas N=8596828.5508m. e E=588019.7858m.;  
deste, segue com  azimute de 63°12'17" e distância de 
36,39m., até o vértice V-144, de coordenadas 
N=8596844.9538m. e E=588052.2649m.;  deste,  segue 
com  azimute de 65°15'42" e distância de 46,71m., até o 
vértice V-145, de coordenadas N=8596864.4993m. e 
E=588094.6853m.; segue com  azimute de 64°3'56" e 
distância de 47,41m., até o vértice V-147, de 
coordenadas N=8596903.1226m. e E=588174.1047m.;  
deste, segue com  azimute de 67°38'0" e distância de 
22,18m. até o vértice V-148, de coordenadas 
N=8596911.5626m. e E=588194.6156m.;  deste,  segue 
com  azimute de 71°8'18" e distância de 39,79m, até o 
vértice V-149, de coordenadas N=8596924.4253m. e 
E=588232.2664 m.;  deste,  segue com  azimute de 
76°58'18" e distância de 31,97m, até o vértice V-150, de 
coordenadas N=8596931.6333m. e E=588263.4175m.;  
deste,  segue com  azimute de 89°10'40" e distância de 
34,22m., até o vértice V-151, de coordenadas 
N=8596932.1244m. e E=588297.6381m.;  deste, segue 
com  azimute de 100°17'57" e distância de 26,11m., até o 
vértice V-152, de coordenadas N=8596927.4569m. e 
E=588323.3240m.; segue com  azimute de 110°22'59" e 
distância de 28,62m., até o vértice V-153, de 
coordenadas N=8596917.4904m. e E=588350.1473m.;  
deste, segue com  azimute de 119°50'38" e distância de 
22,73m. até o vértice V-154, de coordenadas 
N=8596906.1788m. e E=588369.8635m.;  deste,  segue 
com  azimute de 128°28'24" e distância de 24,12m, até o 
vértice V-155, de coordenadas N=8596891.1750m. e 
E=588388.7438m.;  deste,  segue com  azimute de 
120°47'0" e distância de 34,24m, até o vértice V-156, de 
coordenadas N=8596873.6486m. e E=588418.1638m.; 
deste, segue com  azimute de 112°30'47" e distância de 
31,28m., até o vértice V-157, de coordenadas 
N=8596861.6709m. e E=588447.0621m.;  deste, segue 
com  azimute de 104°55'38" e distância de 28,83m. até o 
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vértice V-158, de coordenadas N=8596854.2453m. e 
E=588474.9164m.;  deste,  segue com  azimute de 
96°39'25" e distância de 36,70m, até o vértice V-159, de 
coordenadas N=8596849.9912m. e E=588511.3667m, 
deste, segue com  azimute de 96°13'20" e distância de 
149,02m., até o vértice V-001, de coordenadas N 
8.596.833,84 m. e E 588.659,50 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, Datum Sirgas 2000. 

Art. 5º - Fica dispensada a obrigatoriedade de doação de 
área ao Município, considerando o relevante interesse 
público do objeto deste amembramento, conforme 
estabelece o Decreto Municipal 1687/2021 de 04 de 
novembro de 2021, uma vez que a maior porção da área 
resultante deste parcelamento destina-se a regularizar a 
situação fundiária do Campus da Instituição SENAI / 
CIMATEC.
 
Art. 6º – O parcelamento desta poligonal em novas 
glebas ficará sujeita a obrigação da doação de área ao 
Município, caso a mesma não se adeque a finalidade de 
interesse público estabelecido no decreto municipal nº 
1687/2021, e sem prejuízo das alterações que poderão 
sobrevir.

Art. 7º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Manoel Batista Souza Junior, 
sob Registro de n° 0512349312, nos termos das ARTs de 
n ° s  B A 2 0 2 1 0 5 0 4 4 6 4 ,  B A 2 0 2 1 0 5 0 4 4 6 0  e  
BA20210504469.

Art. 8º - A aprovação da Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 9° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE JANEIRO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 05/08/2021, decidiu por 
unanimidade pela IMPROCEDÊNCIA do auto de 
i n f r a ç ã o  n º  0 2 6 5 4  n o  P r o c e s s o  N º  
01003.22.09.865.2020, devendo retornar ao setor de 
fiscalização, para que seja lavrado um novo Auto de 
Infração, dispondo do art. 54, da Lei Municipal nº 339/95.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 04/11/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 0001559, referente ao Processo Fiscal nº 
01316.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 25/03/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0002641, referente ao Processo Fiscal nº 
00337.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 06/042021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº0000411/2016, referente ao Processo Fiscal nº 
002408.22.09.865.2019.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 14/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela IMPROCEDÊNCIA do auto de 
i n f r a ç ã o  n º  0 2 6 2 8  n o  P r o c e s s o  N º  
00907.22.09.865.2020, devendo retornar ao setor de 
fiscalização, para que seja lavrado um novo Auto de 
Infração, dispondo do art. 54, da Lei Municipal nº 339/95.
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JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 23/04/2021, decidiu por 
unanimidade pela IMPROCEDÊNCIA do auto de 
infração nº 0002179/2016 e da Defesa apresentada no 
Proc. nº 00425.22.09.101.2019, devendo retornar ao 
setor de fiscalização, para que seja lavrado um novo 
Auto de Infração, dispondo do art. 83 da Lei Municipal n° 
1.120/2010.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

  AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO
 Nº 0302/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL

  
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de impugnação recebida 
fica SUSPENSA, a sessão de abertura do PREGÃO N.º 
0302/2021 (ELETRÔNICO), cujo objeto é o Aquisição de 
instrumentos e materiais de reposição para instrumentos 
musicais: 17/01/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
18/01/2021, às 13h00min; Disputa: 18/01/2021, às 
14h00min. (Horário Brasília).  Informaremos a nova data 

oportunamente. Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 914194. Tel.: (71) 3621-6695. 
Ana Carolina Iglesias – Pregoeira da COMPEL.

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 
0129/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de cateter venoso 
central duplo lúmen, filme transparente estéril, foco 
clinico, dispositivo urinário e sonda para alimentação 
enteral para atender as unidades de saúde do município. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2022 – 
PREGÃO Nº 0129/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cateter 
venoso central duplo lúmen, filme transparente estéril, 
foco clinico, dispositivo urinário e sonda para 
alimentação enteral para atender as unidades de saúde 
do município. PROMITENTE FORNECEDOR: 
M E D E V I C E S  P R O D U T O S  M E D I C O S  E  
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
06/01/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0013/2022 – 
PREGÃO Nº 0129/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cateter 
venoso central duplo lúmen, filme transparente estéril, 
foco clinico, dispositivo urinário e sonda para 
alimentação enteral para atender as unidades de saúde 
do município. PROMITENTE FORNECEDOR: 
CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0014/2022 – 
PREGÃO Nº 0129/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cateter 
venoso central duplo lúmen, filme transparente estéril, 
foco clinico, dispositivo urinário e sonda para 
alimentação enteral para atender as unidades de saúde 
do município. PROMITENTE FORNECEDOR: 
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - 
ME. DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0015/2022 – 
PREGÃO Nº 0129/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cateter 
venoso central duplo lúmen, filme transparente estéril, 
foco clinico, dispositivo urinário e sonda para 
alimentação enteral para atender as unidades de saúde 
do município. PROMITENTE FORNECEDOR: SAUDE 
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
06/01/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
 

A Secretaria de administração , no uso de suas  – SECAD

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0273/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 

preços para aquisição de material permanente, 

eletrodomésticos (TV 50" SMART, FOGÃO 4 BOCAS, 

FOGÃO 5 BOCAS E BEBEDOURO PARA GARRAFÃO 

DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS), visando futuras 

contratações de acordo com a conveniência e 

necessidade da administração municipal. DATA DA 

HOMOLOGAÇÃO: 05/01/2022. HELDER ALMEIDA DE 

SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0010/2022 – 
PREGÃO Nº 0273/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
permanente, eletrodomésticos (TV 50" SMART, FOGÃO 
4 BOCAS, FOGÃO 5 BOCAS E BEBEDOURO PARA 
GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS), 
visando futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal. 
PROMITENTE FORNECEDOR: RL SAT ANTENAS 
LTDA-ME, conforme descrito abaixo:

LOTE  ITEM  PROMITENTE FORNECEDOR  ESPECIFICAÇÃO  QTDE  UF  
VALOR  

UNITÁRIO 

(R$)  

03 01 
CONKAST EQUIPAMENTOS 
TECNOLOGICOS LTDA - ME  

FOCO CLINICO GINECOLOGICO SEM 
ESPELHO, LUZ LED COM HASTE 
FLEXIVEL CROMADA COM REGULAGEM 
DE POSIÇÃO E ALTURA DE NO MINIMO 
1,00 M A 1,30M, BASE EM AÇO PINTADO 
COM RODÍZIO, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 
BIVOLT OU 110V . GARANTIA MINIMA DE 
12 MESES.  

40 UND  447,37  
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LOTE  ITEM  PROMITENTE FORNECEDOR  ESPECIFICAÇÃO  QTDE  UF  
VALOR  

UNITÁRIO 

(R$)  

02 01 CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI  

CURATIVO FILME TRANSPARENTE 
ESTÉRIL, SEM ALMOFADA, FABRICADO 
EM POLIURETANO, ADESIVO 
HIPOALERGENICO, SEMIPERMEAVEL A 
TROCAS GASOSAS, IMPERMEÁVEL A 
LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, 
TAMANHO 10CM X 12CM. EMBALAGEM 
CONTENDO LOTE, VALIDADE, MARCA E 
FABRICANTE. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAUDE.   

500  UND  3,50  

 

LOTE  ITEM  PROMITENTE FORNECEDOR  ESPECIFICAÇÃO  QTDE  UF  
VALOR  

UNITÁRIO 

(R$)  

06 

01 

SAUDE MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 
CALIBRE 06, FABRICADO EM 
POLIURETANO, LINHA RADIOPACA 
PARA CONTROLE RADIOLOGICO, 
MARCAÇÃO EM CM PELA EXTENSÃO 
DO TUBO, PONTA ATRAUMÁTICA, FIO 
GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONECTOR 
EM Y, ESTÉRIL, EMBALAGEM EM 
BLISTER OU PAPEL GRAU CIRURG ICO, 
CONTENDO LOTE VALIDADE, 
FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA  

10 UND  14,10  

02 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 
CALIBRE 8, FABRICADO EM 
POLIURETANO, LINHA RADIOPACA 
PARA CONTROLE RADIOLOGICO, 
MARCAÇÃO EM CM PELA EXTENSÃO 
DO TUBO, PONTA ATRAUMÁTICA COM 
PESO,  FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
CONECTOR EM Y, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM EM BLISTER OU PAPEL 
GRAU CIRURGICO, CONTENDO LOTE 
VALIDADE, FABRICANTE E REGISTRO 
NA ANVISA.   

10 UND  14,10  

03 

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 
CALIBRE 12, FABRICADO EM 
POLIURETANO, LINHA RADIOPACA 
PARA CONTROLE RADIOLOGICO, 
MARCAÇÃO EM CM PELA EXTENSÃO 
DO TUBO, PONTA ATRAUMÁTICA COM 
PESO, FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
CONECTOR EM Y, ESTÉRIL, 
EMBALAGEM EM BLISTER OU PAPEL 
GRAU CIRURGICO, CONTENDO LOTE 
VALIDADE, FABRICANTE E REGISTRO 
NA ANVISA . 

120  UND  14,15  

 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0011/2022 – 
PREGÃO Nº 0273/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
permanente, eletrodomésticos (TV 50" SMART, FOGÃO 
4 BOCAS, FOGÃO 5 BOCAS E BEBEDOURO PARA 
GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS), 
visando futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal. 
PROMITENTE FORNECEDOR: JP EQUIPAMENTOS 
EIRELI ME, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/01/2022. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.
                                                                                                           

R E S U L T A D O  P A R C I A L  D O  
CREDENCIAMENTO  Nº 0006/2021 - DICOMP

 
O Secretário da Administração no uso de suas atribuições, 
homologa o resultado parcial do CREDENCIAMENTO Nº 

0006/2021 - COMPEL, OBJETO: Credenciamento de Pessoas 
Físicas devidamente registradas na Junta Comercial do Estado 
da Bahia, conforme Decreto nº 21.981 de 19 outubro de 1932, 
que regula a profissão de Leiloeiro ao território da República, 
para prestação de serviços inerentes a sua área de atuação: 1º 
Classificado: MAURICIO PAES INÁCIO registro na junta 
comercial n.º 11/023515-0. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
04/01/2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 0003/2022

 
Contrato nº 0003/2022. Processo n.º 00504.11.07.682.2021. 
Contratada :  MAURICIO PAES INÁCIO. Objeto :  
Credenciamento de Pessoas Físicas devidamente registradas 
na Junta Comercial do Estado da Bahia, conforme Decreto nº 
21.981 de 19 outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para prestação de serviços 
inerentes a sua área de atuação. Data da Assinatura: 
04/01/2022. HELDER.

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIO
E APOSTILAMENTOS  

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATODE 
ESCOPO Nº197/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E SETEL CONSTRUTORA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
197/2020 , cujoobjetoéosupracitado.DO PRAZO:O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
02 (dois) meses a contar de 02 de Janeirode 
2022,passando aviger até 02 de Março de 2022. DO 
PREÇO: Se aplicará ao presente termo o saldo 
remanescente ainda não utilizado contabilizado no 
valorde R$3.200.217,63 (três milhões, duzentos mil, 
duzentos e dezessete reais e sessenta e trêscentavos). 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inaltera das e 
plenamente em vigor as de mais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, BA 23 de Dezembro de 2021. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. SETEL 
CONSTRUTORA LTDA.  CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0100/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E MONALISA DE LIMA SANTOS 
AMORIM. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato 
no 0100/2018, cujo objeto é a locação de um imóvel 
situado na Rua Antonio Félix Martins, Parque Verde I, 
Camaçari BA, com a finalidade de implantação de um 
Posto de Saúde. DO PRAZO: O contrato descrito na 
Cláusula Primeira fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 21 de fevereiro de 2022, 
passará a viger até 21 de fevereiro de 2023. DO VALOR: 
O valor global do referido contrato sofrerá acréscimo de 
13, 8395% ao seu valor original, resultado da variação do 
índice IGP-M no período dos últimos 12 (doze) meses, 
pelo que passará a ser de R$ 40.982,28 (quarenta mil,  
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
13 de Janeiro de 2022 - Ano XIX
Nº 1826 - Pagina. 14 de 17



equivalente ao aluguel mensal no valor de R$ 3.415,19 
(três mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove 
centavos), após a assinatura do presente instrumento. 
Primeiro: Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação: 4018; Natureza de 
Despesa: 33903600 e Fonte: 0114000/6102000. 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, 20 de Dezembro de 
2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 
MONALISA DE LIMA SANTOS AMORIM. LOCADORA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2021 DO 
CONTRATO N°0039/2021 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA 
ONDINA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA AS ENGENHARIA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 
Considerando o distrato ao contrato nº 0301/2020, 
d e c o r r e n t e  d o  P r o c e s s o  L i c i t a t ó r i o  
n.01210.11.07.611.2019 - Tomada de Preço  023/2019;

Considerando o disposto nos art. 24, XI da Lei 8666/93;

Considerando a previsão legal contida no art. §2º do art. 
64 da Lei das Licitações, segundo o qual “é facultado à 
Administração, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
a to  convoca tó r i o ,  ou  revoga r  a  l i c i t ação  
independentemente da cominação prevista no art. 81 
desta Lei.

Considerando a conovocação dos licitantes 
remanescentes, na estrita ordem de classificação;

Considerando que a empresa contratada por meio do 
processo administrativo n° 0601/2021, Contrato n° 
0039/2021, aceitou executar o objeto do certame, nas 
mesma condições do primeiro colocado, desde que 
promovida a atualização dos preços, na forma do diposto 
na legislação de regência;

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

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0039/2021, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, em 
23,02% (vinte e três  vírgula dois por cento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
outubro/2019, mês da proposta e outubro/2021, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0039/2021, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 22 de dezembro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0204/2020 - LOTE II – EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA IPQ 
ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

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

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

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0204/2020 e 
termos de subcontratação, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
13 de Janeiro de 2022 - Ano XIX

Nº 1826 - Pagina. 15 de 17



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 20/09/2020 a 20/09//2021 em 22,20% (vinte e 
dois vírgula vinte por cento), conforme variação do índice 
INCC previsto em contrato, entre setembro/2019, mês da 
proposta e setembro/2021, conforme cláusula terceira, 
parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  
n° 0204/2020 e termos de subcontratação, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas 
por este Instrumento.

Camaçari-BA, 22 de dezembro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

REPUBLICADO POR INCORRREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2021 AO 
CONTRATO N° 0289/2020 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE SISTEMA 
DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 
CONCRETO, EM VIAS URBANAS DA SEDE, NOS 
BAIRROS JARDIM LIMOEIRO, PARAFUSO E SOL 
NASCENTE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA.

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

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

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

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0289/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 19/11/2020 a 19/11//2021 em 23,70% (vinte e 
três vírgula setenta por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre novembro/2019, 
mês da proposta e novembro/2021, conforme cláusula 
terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0289/2020, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 20 de dezembro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

	
A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, representada 
pelo seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 002/2021 (PRESENCIAL) – 
COMPEL- OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Seguro de 
Vida em grupo em benefício dos empregados vinculados 
a LIMPEC, a licitante UNIMED SEGURADORA S.A.; 
VALOR GLOBAL: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 
duzentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/01/2022. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0001/2022 – PREGÃO N° 002/2021 
(PRESENCIAL) – COMPEL. CONTRATADA: UNIMED 
SEGURADORA S.A. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Seguro de 
Vida em grupo em benefício dos empregados vinculados a 
LIMPEC. Valor Global: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 
d u z e n t o s  r e a i s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 
33.90.39.99; Fonte: 0150.000. DATA DA ASSINATURA: 
10/01/2022. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – 
DIRETOR PRESIDENTE.
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