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a. Educação Infantil:

Titular: Girlene dos Santos Crelick;

Suplente: Sandra da Silva Ferreira.

b. Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

Titular: Ezione Santos de Oliveira;

Suplente: Adelina Jesus Braga.

c. Anos Finais do Ensino Fundamental da 

Educação de Jovens e Adultos:

Titular: Tatiana Martins Conceição Oliveira;

Suplente: Gisele Campos da Silva.

d. Educação Especial:

Titular: Nanci de Araújo Silva;

Suplente: Sandra Patrícia da Costa Ribeiro.

e. Educação do Campo:

Titular: Magali Maria de Sales dos Santos;

Suplente: Edna de Freitas Brandão.

f. Educação Quilombola:

Titular: Iara Viana Santos Oliveira;

Suplente: Helenildes Santana da Silva.

.
DECRETO N° 7688/2022

DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Nomeia os Membros Titulares e Suplentes 

do Conselho Municipal de Educação – CME 

e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei 

Orgânica do Município de Camaçari,

DECRETA

Art. 1° - Ficam nomeados os Membros Titulares e 

Suplentes a seguir indicados para compor o Conselho 

Municipal de Educação - CME para o quadriênio 

2022/2025, conforme disposto nos termos da Lei Municipal 

N° 317, de 27 de dezembro de 1994, alterada pela Lei 

Municipal N° 781, de 23 de abril de 2007 e pela Lei 

Municipal  1688, de 23 de novembro de 2021:Nº

I- DOIS REPRESENTANTES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Juipurema Alessandro Sarraf Sandes;

Suplente: Nilzete Bomfim Cardoso.

Titular: Yuri Nascimento Watanabe de Santana;

Suplente: Jorge Luiz Freitas.

II- SEIS REPRESENTANTES DA DIRETORIA 

PEDAGÓGICA – DIPE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

DECRETOS



III- D O I S  R E P R E S E N T A N T E S  D O S  

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI:

Titular: Sandra Cristina Rodrigues Souza;

Suplente: Luiz Valter de Lima.

Titular: Ana Carla Pereira Santos Gomes;

Suplente: Ivonildo de Assis dos Santos.

IV- UM REPRESENTANTE DOS SERVIDORES 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA 

S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  

EDUCAÇÃO:

Titular: Daniel Chagas Barbosa;

Suplente: Tânia Maria Santos de Santana.

V- UM REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS 

DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL:

Titular: Ricardo da Encarnação Conceição;

Suplente: Luciana Teixeira de Menezes.

VI- UM REPRESENTANTE DAS ESCOLAS 

PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI:

Titular: Isabel Oliveira Sousa;

Suplente: Ana Cássia Bonfim Freire.

VII- UM REPRESENTANTE DAS ESCOLAS DE 

E N S I N O  M É D I O  T É C N I C O  

PROFISSIONALIZANTE (PÚBLICA OU 

PRIVADA):

Titular: Josemiran Marques da Silva;

Suplente: Eduardo Oliveira Teles.

VIII- U M  R E P R E S E N T A N T E  D O  

CONSELHO TUTELAR:

Titular: Valdinea Dias Mota;

Suplente: Elaine Cristina da Silva Castelo.

IX- UM REPRESENTANTE DE ESTUDANTE DA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO:

Titular: Welberth da Silva Freitas;

Suplente: Stefhanie Maia Pinheiro.

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será de 

dois anos, conforme determina a Lei Municipal N° 

1688/2021 podendo ser reconduzidos por mais quatro , 

anos.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, BAHIA, EM 19 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

Prefeito

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

Secretária de Educação

DECRETO N° 7689/2022

DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado “CONDOMÍNIO 
VILA NATUREZA VIVA”, situado no Distrito 
de Abrantes, neste Município e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com 
as informações constantes no Processo Administrativo 
02313.22.09.837.2019, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
20 de Janeiro de 2022 - Ano XIX
Nº 1831 - Pagina. 02 de 31



DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico do 
“CONDOMÍNIO VILA NATUREZA VIVA”, situado na 
Estrada do Coco, km 14, área desmembrada do Sítio 
Água Comprida, no Distrito de Abrantes, Município de 
Camaçari – Ba, com área total de 35.435,25m² (trinta e 
cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco metros e vinte e 
cinco decímetros quadrados). 

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
de projetos são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre o Município de Camaçari e o 
Proprietário do imóvel, o Sr. Francisco José Souza de 
Athayde, devidamente publicado no Diário Oficial nº 
1317, em 18 de dezembro de 2019. 

Art. 3º - Este Decreto tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, 
sob pena de caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 6/2022
DE 18 DE JANEIRO DE 2022

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, à Servidora abaixo relacionada, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional da Servidora.

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 18 DE JANEIRO 

DE 2022

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 001/2022
DE 19 DE JANEIRO DE 2022

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF em favor do 
INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL FILHO 
AMADO, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
159, inciso V da Lei 1.039/2009, e do teor do 
Processo Administrativo nº 06989.18.08.849.2021, 
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RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL FILHO AMADO, pessoa 
jurídica constituída como associação civil, sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.672.191/0001-
40, situada à Rua Júlio Leitão, Nº 243, Camaçari de 
Dentro, Camaçari/BA, CEP: 42.804-537, inscrição 
mobiliária n.º 0045246001, conforme estabelece o art. 
159, inciso V, da Lei 1.039/2009.

Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir da data de 
requerimento em 08/10/2021, conforme art. 52, § 5°, da 
Lei n° 1.039/2009, incluído pela Lei nº 1.570, de 
23/10/2019.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da isenção.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 19 DE JANEIRO 2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N.º 10/2022
DE 06 DE JANEIRO DE 2022

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 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 01158.22.09.461.2021, de 09/06/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de três anos, ao interessado RODRIGO 
RIBEIRO DE ALMEIDA, CPF sob n° 015.494.705-90, 
endereço à Rua Morro do Escravo Miguel, Bairro Ondina, 
252, Apto 501, Salvador/BA, para implantação de 
empreendimento urbanístico do tipo village constituído de 
36 unidades habitacionais dispostas em 02 blocos de 02 
pavimentos em um imóvel, com área de 4.000,00m², 
localizado no loteamento Prolongamento Colônia de 
Férias Santa Maria, Quadra O, lotes 8A, 8B e 9A, 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, 
coordenadas UTM(WGS84): 603157, 8604576, na 
Macrozona Urbana MG-ZU.4 – Itacimirim (Lei 
nº866/2008), mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. atender 
aos padrões de proteção ao meio ambiente e de 
segurança em vigor; II. executar as seguintes ações na 
fase de obra: a) firmar contrato com a Secretaria de 
Serviços Públicos – SESP, para a  coleta dos resíduos 
gerados na fase de implantação do empreendimento (os 
de origem doméstico, de construção e/ou de poda etc), 
sendo proibido o lançamento desses resíduos nos corpos 
d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002, com suas alterações posteriores; b) 
apresentar a SEDUR o Plano de Gestão de Resíduo 
Sólido – PGRS acompanhado do contrato firmado com a 
SESP para a coleta de resíduo. Prazo: 30(trinta) dias; c) 
instalar sanitários no canteiro de obras e tratar os 
efluentes de forma adequada, observando os requisitos 
normativos, o credenciamento da empresa que realiza a 
manutenção, limpeza e tratamento de efluente; d) 
somente usar insumos, substâncias minerais, madeira 
etc, proveniente de local e fornecedor licenciados, 
devendo apresentar contrato de fornecimento 
acompanhado do credenciamento do fornecedor (Alvará 
de Funcionamento, Licença Ambiental da jazida etc). 
Prazo: 60 (sessenta) dias; e) não armazenar nem 
manusear produtos perigosos no local da obra; f) não 
fazer a manutenção e/ou abastecimento de máquinas e 
veículos na obra; g) acondicionar adequadamente os 
insumos da obra de forma evitar o carreamento dos 
mesmos para os canais de drenagem; h) atender aos 
padrões de emissão de gases e particulados 
estabelecidos na legislação vigente estabelecidos para 
os sistemas de escapamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; i) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho e 
atualizações posteriores; j) promover atividade de 
Educação Ambiental com os funcionários, visando a 
aplicação dos planos apresentados e necessidade de 
proteger a faixa de trinta metros referente a Área de 
Preservação Permanente - APP da lagoa; k) instalar placa 
de identificação da Área de Preservação Permanente – 
APP da lagoa; l) realizar o Acompanhamento Técnico da 
Obra – ATO de forma a garantir o atendimento da lei e 
aplicação das normas; m)
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umidificar o solo para evitar a emissão de poeira e 
par t icu lados ;  n)  remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
III. para a drenagem de águas pluviais: 1) seguir os 
requisitos do projeto aprovado, considerando a solução 
de infiltração da água no solo; 2) atender as normas 
técnicas construtivas, de segurança e operacionais; IV. 
para o esgotamento sanitário: a) no tratamento e 
disposição de efluente, atender as condições e padrões 
de tratamento aplicadas as águas doces de classe 2 
(Resolução CONAMA N° 357, DE 17 DE MARÇO DE 
2005 e suas alterações posteriores); b) atender as 
normas técnicas construtivas, de segurança e 
operacionais; c) assegurar a estanqueidade das redes e 
demais estruturas; d) atender exigências da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA; e) 
apresentar o projeto aprovado pela EMBASA e a 
viabilidade dessa empresa para entroncar na rede 
quando houver disponibilidade no local. Prazo: 
60(sessenta) dias; f) é vedado o lançamento de efluente 
na rede de drenagem de águas pluviais e/ou na lagoa, 
mesmo que tratado; V. para o tratamento paisagístico da 
área do empreendimento, atender as condições do 
projeto aprovado na CLA; VI. atender exigências da CPA 
quanto ao corte e poda de árvore (Autorização 
nº069/2021 e Termo de Compromisso nº026/2021); VII. 
priorizar a contratação de mão de obra local; VIII. atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia - AOP de Projeto 
nº014/2021 (Processo nº00262.22.09.002.2021), 
emitida por esta SEDUR; IX. evitar os riscos, transtornos 
e incômodos ao trânsito, a transeuntes e a vizinhança; X. 
atender as condições das viabilidades emitidas pelas 
Concessionárias das infraestruturas existentes; XI. 
apresentar à SEDUR: a) outorga do INEMA em caso de 
capitação e utilização de água de fontes naturais ou 
realização de obra em corpo hídrico. Prazo: 90(noventa) 
dias; b) Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT. 
Prazo: 30(trinta) dias; c) Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO. Prazo: trinta dias; XII. 
não ocupar, não edificar nem modificar a faixa de trinta 
metros correspondente a Área de Preservação 
Permanente – APP da lagoa; XIII. recorrer ao laudo 
geológico para auxi l iar  na implantação do 
empreendimento; XIV. é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Anexo VI do Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XV. 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.
 
Art. 2º 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. 3º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

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

Art. 5° Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE  CAMAÇARI, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO

	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

	ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

	PORTARIA N.º 016 /2022

	12 DE JANEIRO DE 2022

	

	 	

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 que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 

03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 

janeiro de 2010, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 

31/10/2013, alterada pelas Resolução CEPRAM nº 

4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 

CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, no que 

couber e, tendo em vista o que consta do Processo 

Administrativo nº 00988.22.09.828.2020 de 17 de 

agosto de 2020,
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	RESOLVE

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 

interessado YEMANJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 

04.909.369/0001-72, com sede na Rodovia BA522 

(Estrada da Cascalheira), km 1,2, Parque das Mangabas, 

Distrito Sede, Camaçari/BA, inserido na poligonal da Zona 

de Ocupação Consolidada – ZEC 6, Macrozona CA-ZU.1, 

conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e 

Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, nas 

coordenadas UTM 575.932 E / 8.592.424 S, para o 

funcionamento da atividade de comércio varejista de 

combustíveis para veículos automotores, com comércio de 

óleo lubrificante e serviços de troca de óleo com 

capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

de 75 m³, numa área total de 4.211,27 m² e área total 

construída de 725 m², nesse mesmo local e município, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de 60 

(sessenta dias): a) Programa de Educação Ambiental, 

voltado para os funcionários da empresa, visando 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 e, priorizar a 

não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 

resíduos; b) Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 

estabelecidos na norma regulamentadora 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; c) documentos comprobatórios do atendimento 

quanto ao estabelecido no Termo de Compromissos n° 

004/2017 de 22 de agosto de 2017, referente a doação de 

10 mudas de árvores; II - operar a unidade conforme o 

disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 

combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem 

como: a) - garantir a qualidade do combustível 

comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 

distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 

movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 

b) é obrigatória a utilização de câmara de contenção 

impermeável e estanqueidade das bombas de 

abastecimento que impeça o contato direto do produto 

vazado com o solo; III - apresentar anualmente à 

CLA/SEDUR, Relatório de Monitoramento acompanhado 

das conclusões e recomendações dos parâmetros 

analisados: a) os resultados da caracterização das águas 

subterrâneas com instalação de poços de monitoramento 

e coleta de amostras de solo e água, com análises de 

BTEX, PAH, além de VOC (Compostos Orgânicos 

Voláteis) e TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) 

objetivando identificação de possíveis contaminações 

através de vazamentos; b) os resultados da 

caracterização dos efluentes destinados às caixas 

separadora água/óleo em dois pontos, antes e depois do 

tratamento, utilizando os parâmetros DQO, óleos, graxas 

e sólidos em suspensão; IV - direcionar adequadamente: 

a) os efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo 

com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão 

corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 

documentação comprobatória do serviço de limpeza e 

descarte; b) é vedado quaisquer interligações com outras 

instalações prediais do sistema de esgotamento de águas 

pluviais, a instalação predial de águas pluviais se destina 

exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 

pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; V - atender o 

disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 2005, 

alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 

quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 

contaminado, em especial os artigos 17 e 18 desta 

resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 

documentos comprobatórios de compra de óleo 

lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo 

lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco 

anos; b) promover, previamente a reciclagem ou descarte 

das latas metálicas ou embalagens plásticas de 

lubrificantes e aditivos após o completo escoamento e sua 

inutilização, através de perfumamento e amassamento; c) 

acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 

em tambores ou bombonas, armazenados em área 

coberta com piso impermeabilizado, provido de 

contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 

para empresa de rerrefino, devidamente autorizada pelo 

órgão regulador da indústria do petróleo para a atividade 

de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental 

competente; VI - manter e sempre atualizar: a) os 

relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 

quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 

dos tanques e linhas, e o plano de contingência para 

situações de perigo e emergência; b) os programas 

coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 

trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 

controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 

de exposição e utilização de equipamentos de proteção 

individual, e implementar treinamento sistemático com os 

funcionários para a aplicação dos programas propostos; 

c) a Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos – FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
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estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 

acesso; VII - manter em condições adequadas de 

funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 

d e t e c ç ã o  e  p r o t e ç ã o  c o n t r a  v a z a m e n t o s  

derramamentos, transbordamentos, corrosão em 

tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 

Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 

contra incêndio, conforme estabelecido em norma 

regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 

Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 

conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 

veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 

periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 

armazenar os resíduos sólidos em recipientes 

adequados e em área coberta, encaminhando-os para 

reciclagem através de empresas licenciadas e os 

resíduos domésticos para recolhimento pelo serviço de 

limpeza pública municipal; IX - atender rigorosamente 

aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 

encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 

relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 

documentos comprobatórios; X - é considerada infração 

ambiental passível de multa descumprir prazos para o 

atendimento de condicionantes, conforme Decreto 

Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XI - 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; XII - 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; XIII - requerer previamente à 

SEDUR, a competente licença para alteração que venha 

a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 

Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 

ambiental de competência da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 

interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 

outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 

municipal, quando couber, para que a mesma alcance 

seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 

dos documentos relativos ao cumprimento dos 

condicionantes acima citados, sejam mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 

órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 

SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 

caso haja o descumprimento das atividades previstas no 

Projeto Técnico, anexado ao processo.

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

publicação.

GABINETE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DE CAMAÇARI, EM 12 DE JANEIRO DE 2022.

		
CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO

	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

	ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

	
	PORTARIA Nº 017 / 2022 
	12 DE  JANEIRO DE 2022

	

“Correção da Portaria de nº. 055/2020, 18 de maio de 
2020, referente ao Processo Administrativo nº 
00296.22.09.461.2020, de 05 de fevereiro de 2020, na 
forma que indica”. 

	
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, Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010 e, Regulamento da Lei 
n°10.431/2006, aprovado pelo DECRETO Nº 14.024, de 
06 junho de 2012 no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00296.22.09.461.2020, de 05 de fevereiro de 2020 e,

	
	RESOLVE: 

Art. 1.º – Corrigir a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,  da empresa GE ENERGIA 
RENOVÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
17.692.901/0008-60, para continuar operando com a 
at iv idade Montagem Mecânica de Turbinas 
Aerogeradores, destinados para parques eólicos, com 
produção de 336 unidades/ano, utilizando chapas de aço 
fundidos, componentes elétricos e mecânicos, cabos e 
cobertura em fibra, numa área total de 49.861,72m², área 
construída de 16.133,50m², situada na Via Parafuso, 
BA535, KM 13,5, s/n, Lote 03, Polo Logístico, Camaçari – 
BA.
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Parágrafo único - Fica acrescentado à Portaria nº 
055/2020, de 18 de maio de 2020, publicada no Diário 
oficial do Município de Camaçari-Ba, de 23 de junho de 
2020, com validade até 23 de junho de 2023, extraída do 
Processo Administrativo nº 00296.22.09.461.2020, de 
05 de fevereiro de 2020, TODAS as condicionantes da 
Portaria nº 065/2020, de 14 de maio de 2019, publicada 
no Diário Oficial do Município de Camaçari-Ba, de 22 de 
maio de 2019, extraída do Processo Administrativo nº 
01390.22.09.461.2018, de 12 de julho de 2018.

Art. 2.º Art. 2° -  Fica revogada a Portaria nº 065/2020, de 
14 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Município de Camaçari-Ba, de 22 de maio de 2019, 
e x t r a í d a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01390.22.09.461.2018, de 12 de julho de 2018.

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

		GABINETE	DA	SECRETARIA	DE	DESENVOLVIMENTO	

URBANO	E	MEIO	AMBIENTE	DE	CAMAÇARI,	EM	12	

DE	JANEIRO	DE	2022.

CLÁUDIO	REBOUÇAS	BRITTO

	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

	ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

	

		
	PORTARIA N.º 018/2022
	12 DE JANEIRO DE 2022

	

	
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 que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01139.22.09.461.2021 de 08 de junho de 
2021,

	
	RESOLVE: 

	
Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida 
pelo prazo de 2 (dois) anos, ao interessado AM1 
CONSTRUTORA LTDA, inscr i to (a) no CNPJ nº 
08.687.086/0001-84, com sede na Avenida Jorge Amado, 100, 
Shopping Open Center, Sala 322, Nova Vitória município de 
Camaçari/BA, para a implantação de um empreendimento 
urbanístico, do tipo urbanização integrada, Village, denominado 
Quintas das Lagoas Privi l lege, composto de 80
unidades residenciais, distribuído em 16 blocos com 02 
pavimentos, numa área total do terreno de 28.424,60 m², 
correspondente a uma subgleba de um parcelamento com 
175.299,26 m², sendo área construída com 8.079,85 m², área 
ocupada com 4.238,65 m², área permeável com 17.510,83 m², 
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área verde de lazer/uso comum com 16.700,49 m², área do 
sistema viário com 16.700,49 m², estacionamento com 123 
vagas, localizado na Estrada do Côco, Km 49, Rodovia BA -099, 
área desmembrada da Fazenda São Francisco, Itacimirim, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
603.555 E; 8.605.939 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada (ZEC 2) e uma pequena porção na Zona 
de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP), Macrozona MG-
ZU.4, conforme Lei Municipal nº 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, e na poligonal 
da Zona A e da Zona B da APA Lagoas de Guarajuba, conforme 
Resolução CEPRAM n° 388 de 12 de março de 1991, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão adequada 
da obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar 
os impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica do 
canteiro de obras, para serem coletados pela Limpeza Pública 
de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo 
à unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o 
lançamento de resíduos de qualquer natureza, nos corpos 
d´água e/ou em qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 
2002, quanto à redução, recuperação, reutilização e reciclagem 
de resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos, 
somente com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; g) adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas licenciadas; 
h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários da obra, conforme 
Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as instalações 
do canteiro e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II - 
Implantar de imediato, as placas de sinalização e advertência, 
em pontos estratégicos dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações dos acessos existentes, para 
alertar, quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados. Os 
dispositivos de sinalização devem ser mantidos em perfeito 
estado de conservação; III - Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; IV - Apresentar à 
SEDUR: a) Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; b) Projeto 
Paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso de 
espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com 
termo de referência de arborização urbana; c) Programa de 
Educação principalmente a recuperação da faixa de 
preservação permanente, dentro da área de abrangência do 
empreendimento. Prazo: 120 dias; V- Apresentar à SEDUR 
projeto aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: 120 dias; VI - Construir um 
sistema de esgotamento sanitário conforme planta aprovada 
pela CLA/SEDUR, que ligue com o sistema de esgotamento do 
município e que não gera infiltrações e impactos ambientais na 
Área de Preservação Permanente - APP; VII - Manter e 
atualizar: a) Programa de gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil - PGRSCC e o Programa de Educação 
Ambiental -PEA; VIII - Obter a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, quanto à 
supressão de vegetação - ASV. Prazo: 30 dias; IX - Apresentar à 
SEDUR a Outorga de Água, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 90 dias; X - Não 
ocupar nem modificar a Área de Preservação Permanente - 
APP, do loteamento, que possui extenção de de 66.942,57 m², 
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sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; XI - Manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existentes na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros do 
curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir da 
margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
adotando medidas de proteção com insta lação,  
preferencialmente, de cercas vivas utilizando espécies nativas 
na sua delimitação e colocação de placas de sinalização com 
informações da área a ser protegida; XII - Adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase de 
construção da infraestrutura do sistema viário,atendendo aos 
padrões de intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente; XIII - É proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo 
hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou da 
lagoa; c) instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; d) instalações de 
bueiros no corpo hídrico, o acesso deverá ser por meio de ponte 
sobre palafitas; XIV - Em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, 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 - Apresentar à SEDUR a Carta de Viabilidade da 
EMBASA, na qual deverá constar que o referido órgão é 
responsável pelo abastecimento de água potável e pelo 
direcionamento do efluente para tratamento e a destinação final 
adequada. Prazo: 30 dias; XVII - Garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário; 
XVIII- Executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando garantir o 
atendimento das normas técnicas pertinentes; XIX - é 
considerada infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme Anexo 
VI do Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações.
Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental 
de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito federal, estadual 
ou municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 
efeitos legais.
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA.
 
Art. 4.º  Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 12 DE 
JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA

 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

  PORTARIA N.º 20 / 2022
 12  DE JANEIRO DE 2022

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 01404.22.09.828.2021, de 01 de julho de 
2021,
  

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao interessado CASCATEL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHA LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 07.776.676/0001-10, com sede na Rodovia BA-099 
(Estrada do Coco), km 16, s/n°, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 582.508 E / 8.583.441 S, 
inserido da Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 3), 
Macrozona AB-ZU.4, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de 
janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, para o funcionamento da atividade de fabricação de 
telhas e churraqueiras de concreto com uma produção de 
121.545 peças/mês e 117 peças/mês, respectivamente, 
utilizando como matéria-prima, cimento, argila, pigmentos e 
água. Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) 
relatório executivo finalizado quanto ao acondicionamento dos 
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 para os resíduos 
Classe II (inerte e não inerte) e ABNT n° 12.235/1992 para os 
resíduos Classe I (perigoso), encaminhando disposição final 
em empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte de 
Resíduos Perigosos (DTRP); b) atestado de vistoria do corpo 
de bombeiros, atualizado, para cumprimento das condições 
adequadas de funcionamento do sistema de proteção contra 
incêndio, da NR – 23; II - comparecer na CPA/SEDUR, no prazo 
de 30 (trinta) dias, para assinatura do Termo de Compromisso – 
Medida Compensatória, referente ao não atendimento para 
renovação da Portaria SEDUR 006/2018 e, no prazo de 60 
(sessenta) dias, apresentar documentos comprobatórios de 
cumprimento do Termo de Compromisso  - Medida 
Compensatória; III - armazenar líquidos inflamáveis e 
combustíveis de acordo com as normas técnicas vigentes 
(Norma Regulamentadora NR-20 do Ministério do Trabalho e 
Emprego) e construir canaleta para contenção de um possível 
vazamento dos produtos perigosos, interligando-a a uma caixa 
de coleta; IV - 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;  V – elaborar relatório técnico de 
garantia ambiental, objetivando apresentar quando da 
renovação desta Portaria: a) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de segurança; b) 
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demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; c) situação dos 
condicionantes das Licenças Ambientais; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; VI – manter atualizados e/ou implementar, 
apresentando à SEDUR: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), devendo atualizá-lo sempre que 
houver modificações de processo que impliquem alterações 
na geração de resíduos; b) Plano de Emergência Ambiental 
(PEA), contemplando a identificação de cenários 
emergenciais capazes de desencadear processos 
emergenciais e a proposição de ações/procedimentos para 
contigenciar/mitigar os incidentes; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4578/2017, que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos, em caso de manuseio de 
produtos perigosos; VII –  realizar revisões periódicas dos 
programas: a) Programa 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; 
XIII  manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, produção, 
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; IX - fomentar periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e apresentar 
à SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
licença a documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; X - atender a Resolução CEPRAM n° 
4610/2018 e alterações, com base no Documento Técnico 
Orientador (disponível no site do INEMA), no que diz 
respeito a Educação Ambiental para esse empreendimento; 
XI - 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;  XII - manter em local visível, 
de facil acesso e a disposição dos trabalhadores: a) Fichas 
de lnformação de Segurança de Produto Químico (FISPQ), 
conforme NBR 1 4.725/2002 da ABNT, b) Fichas de 
Emergências, conforme NBR 7.503 da ABNT; c) Plano de 
Contingência para situações de perigo e emergencias; XIII - 
manter, no local do empreendimento, cópia das 
autorizações de outorga de direitos dos recursos hídricos ou 
declaração de dispensa, quando couber, assim como cópia 
desta autorização, à disposição da fiscalização dos órgãos 
dos ambientais; XIV - operar adequadamente a caixa 
separadora de água/ó leo (CSAO),  co le tando 
periodicamente o óleo retido e a borra de limpeza, 
armazenando-os em tanques aéreos situados em bacia de 
contenção ou em tambores, encaminhando para empresa 
de rerreflno com licença ambiental, conforme estabelecido 
na Resolução CONAMA n° 362/2005; XV - é 

vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XVI - 
respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XVII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVIII - 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; XIX - 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, conforme estabelecido na Resolução CEPRAM 
n° 4.854/2021; XX - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008.

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.

GABINETE	 DA	 SECRETÁRIA	 DE	 DESENVOLVIMENTO	

URBANO	E	MEIO	AMBIENTE	DE	CAMAÇARI,	EM	12	DE	

JANEIRO	DE	2022

CLÁUDIO	REBOUÇAS	BRITTO

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE	

ANDREA	MONTENEGRO	BARBOSA	SILVA

	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE
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.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.

GABINETE	 DA	 SECRETÁRIA	 DE	 DESENVOLVIMENTO	

URBANO	E	MEIO	AMBIENTE	DE	CAMAÇARI,	EM	12	DE	

JANEIRO	DE	2022

CLÁUDIO	REBOUÇAS	BRITTO

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE	

ANDREA	MONTENEGRO	BARBOSA	SILVA

	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

	
	PORTARIA N.º 021 / 2022
12 DE JANEIRO DE 2022

	
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 02490.22.09.461.2021, de 
20 de outubro de 2021, 

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado CORDEBRAS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 03.872.978/0001-31, com sede na Via Parafuso (BA-
535), km 13,35, Zona Industrial, Polo Logístico, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 574.718 E; 
8.592.284 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão, 
Comércio e Serviços – ZECS 2, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a 
continuidade do funcionamento da atividade de 
fabricação/beneficiamento de fibras têxteis naturais, 
exceto algodão, com capacidade de 40 toneladas por dia 
de cordas de sisal em fardos de diversos tamanhos, 
utilizando como matéria-prima fibras de sisal e amaciante 

2líquido, numa área total construída de 24.740,06 m . Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I – 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias: a) relatório 
executivo quanto ao acondicionamento dos 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 para os resíduos Classe II (inerte e não 
inerte) e ABNT n° 12.235/1992 para os resíduos Classe I 
(perigoso), comprovando a disposição final em empresas 
licenciadas pelo órgão ambiental competente, efetuando 
junto ao INEMA a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP), se couber; b)  relatório de execução 
do Programa de Educação Ambiental – PEA voltado ao 
conjunto de trabalhadores, contendo explicação da 
legislação ambiental pertinente, exemplificação de 
medidas de mitigação de impactos negativos ao meio 
ambiente e local de trabalho; destinação de resíduos 
sólidos; explicação sobre como agir em caso de 
emergências, tais como acidentes de trabalho, fogo 
acidental, entre outros; treinamento sobre Segurança do 
Trabalho, bem como, registros de treinamentos e 
relatório fotográfico, conforme estabelece Instrução 
Normativa n° 2 do IBAMA de 2012;  II - comparecer na 
CPA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, para 
assinatura do Termo de Compromisso – Medida 
Compensatória, referente ao não atendimento para 
renovação da Portaria SEDUR 144/2018 e, no prazo de 
60 (sessenta) dias, apresentar documentos 
comprobatórios de cumprimento do Termo de 
Compromisso  - Medida Compensatória; III - 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;  IV – 
elaborar relatório técnico de garantia ambiental, 
objetivando apresentar quando da renovação desta 
Portaria: 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 das Licenças Ambientais; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; V - armazenar líquidos inflamáveis e 
combustíveis de acordo com as normas técnicas 
vigentes (Norma Regulamentadora NR-20 do Ministério 
do Trabalho e Emprego) e construir canaletas para 
contenção de um possível vazamento no local onde 
f icam armazenados; VI -  operar e manter 
adequadamente, os sistemas de ventilação local 
exaustora e equipamentos de controle de poluentes 
instalados na empresa, a fim de conservar a sua 
eficiência; VII - fica proibido o descarte do efluente líquido 
gerado na limpeza de pisos e equipamentos na rede de 
drenagem pluvial e esgotamento sanitário, devendo 
promover o armazenamento adequado, priorizando o 
seu reuso, ou destiná-lo em empresas licenciadas para 
tal fim; VIII – manter implementado: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), devendo 
atualizá-lo sempre que houver modificações de processo 
que impliquem alterações na geração de resíduos; b) 
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Plano de Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 
identificação de cenários emergenciais capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; c) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), conforme Resolução CEPRAM n° 4578/2017, 
que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os 
riscos, em caso de manuseio de produtos perigosos; IX –  
realizar revisões periódicas dos programas: a) 
Programa 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; X  manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, produção, 
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de conservação; 
XI - fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos programas e 
planos da empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta licença a documentação 
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; XII - 
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;  XIII - manter em local visível, de 
facil acesso e a disposição dos trabalhadores: a) Fichas 
de lnformação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ), conforme NBR 1 4.725/2002 da 

ABNT, b) Fichas de Emergências, conforme NBR 7.503 da 
ABNT; c) Plano de Contingência para situações de perigo e 
emergencias; XIV - manter, no local do empreendimento, cópia 
das autorizações de outorga de direitos dos recursos hídricos 
ou declaração de dispensa, quando couber, assim como cópia 
desta autorização, à disposição da fiscalização dos órgãos dos 
ambientais; XV – atender ao disposto na Declaração de 
Dispensa de Outorga emitida pelo INEMA para captação 
subterrânea, referente a informar ao órgão ambiental caso haja 

3alteração da vazão outorgável de 38,0 m /dia; XVI -  operar 
adequadamente o sistema fossa séptica e promover a limpeza 
do mesmo, somente com empresas certificadas, bem como, 
destinar o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; XVII - é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de esgotamento de águas pluviais, a instalação 
predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme ABNT 
NBR 10844:1989; XVIII - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação específica, 
mantendo as distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XIX - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos ara o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XX - 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; XXI - 
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, conforme 
estabelecido na Resolução CEPRAM n° 4.854/2021; 
XXII - 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 ppara 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 12 DE JANEIRO 
DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 12 DE 

JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

· EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022
CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL: PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
DAS DUNAS DE ABRANTES E JAUÁ

O Município de Camaçari -BA, por intermédio da 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente Andréa Barbosa Montenegro Silva, vem a , 
público convocar proprietários de áreas situadas na 
poligonal do Parque Natural Municipal das Dunas de 
Abrantes e Jauá, para cadastramento perante esta 
Secretaria, para fins de formulação dos processos de 
desapropriação de área que encontra-se localizada na 
poligonal destinada à criação de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral, conforme 
disciplinamento legal contido na Lei Federal n.º 9.985, de 
18 de julho de 2000, com amparo legal no artigo 225 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
artigo 185 da Lei Orgânica Municipal, publicada no Diário 
Oficial do Município nº  240, de 02 a 08 de fevereiro de 
2008, torna pública a realização de cadastramento de 
imóveis no âmbito do território municipal, nos termos e 
nas condições estabelecidas no presente instrumento de 
chamamento.

1. OBJETO

Ÿ 1.1 - O presente Chamamento Público tem por objetivo de 
cadastramento de imóveis escriturados no âmbito da 
poligonal do Parque Natural Municipal das Dunas de 
Abrantes e Jauá, onde será implantada a Unidade de 
Conservação de Proteção Integral, de ordem municipal, 
objetivando a sua integração ao Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, o qual está voltado para os

objetivos previstos no Art. 4.º da Lei Federal n.º 9.985, de 18 
de julho de 2000.

Ÿ 1.2 - As áreas que vierem a ser cadastradas poderão ser 
objeto de desapropriação amigável, conforme as 
condições previstas neste edital ou serão objeto de ação 
judicial própria proposta através da Procuradoria Geral 
do Município de Camaçari. 

Ÿ 1.3 - O processo de cadastramento obedecerá às 
condições estabelecidas neste Edital.   

2. FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA 
CADASTRAMENTO 

Ÿ 2.1-O proprietário do imóvel localizado na poligonal do 
Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá, 
situado no Município de Camaçari –BA, deverá em um 
prazo de 30 (trinta) dias úteis, após a publicação deste 
Edital de Chamamento Público comparecer na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR, situada na Rua Francisco Drumonnd, s/n, 
Centro Administrativo. Camaçari – BA, para obter a lista 
de documentos necessários para a abertura do processo 
administrativo físico de desapropriação, bem como 
orientações sobre o procedimento.

Ÿ 2.2- Para a formulação do processo administrativo de 
desapropriação no prazo acima previsto, será 
necessário:    

Ÿ     
Ÿ 2.2.1- Apresentar os documentos no setor de Triagem de 

Meio Ambiente/ SEDUR, para o técnico realizar a 
conferência dos mesmos e entregar o Requerimento 
Único para o preenchimento;

Ÿ 2.2.2- Direcionar-se ao Protocolo/ SEDUR para obter a 
taxa do DAM;

Ÿ 2.2.3- Proceder o pagamento da taxa do DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal), referente a taxa 
de abertura do processo administrativo;

Ÿ  2.2.4- Direcionar-se ao Protocolo/ SEDUR para formar o 
processo administrativo físico de desapropriação, o qual 
será intitulado de “Outros Assuntos,” no qual deverá 
também constar o comprovante do pagamento do DAM e 
todos os documentos elencados no tópico 
DOCUMENTAÇÃO.

3. DOCUMENTAÇÃO

Requerimento Padrão (modelo SEDUR); 
Documentos de identificação (pessoa física ou jurídica): Cópia 
do CNPJ e Inscrição Estadual, Contrato Social e Última 
Alteração e documentos pessoais dos sócios, se pessoa 
jurídica; ou RG, CPF, comprovante de endereço, Certidão de 
Nascimento/Casamento, se pessoa física;
Documento de propriedade registrado em cartório de imóveis;
IPTU (Zona Urbana) ou INCRA (Zona Rural);
Documentação comprobatória da qualidade de representante 
legal do interessado, acompanhada do CPF, se houver;
Certidão Negativa de Débitos, atualizada, junto à Secretaria da 
Fazenda Municipal ou INCRA;     
Certidão de Inteiro Teor do Cartório de Registro de Imóveis, 
válida e original;                       
Planta de localização em escala adequada, contendo as 
coordenadas métricas (UTM) dos vértices da área no datum 
Sirgas 2000 e os seguintes elementos:
 1. direção norte;
 2. localização do terreno em relação ao seu logradouro
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indicando as vias de acesso principais, todas devidamente 
denominadas; 
3. pontos de referência

4 - CONDIÇÕES GERAIS

4.1 - A entrega da documentação acima estabelecida implica 
manifestação de interesse no cadastramento a que se refere o 
presente Chamamento Público, bem como aceitação e 
submissão, independente de manifestação expressa, a todas as 
normas e condições deste Edital.

4.2 - A não apresentação de qualquer documento solicitado 
implicará na desclassificação do interessado frente ao processo 
de cadastramento previsto no presente Edital.

Ÿ 5 - PROCEDIMENTOS DO CADASTRO
Ÿ
5.1- O cadastramento será divulgado no Diário Oficial do 
Município e ficará disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Camaçari na aba de Editais e fisicamente disponível na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente disponível para 
consulta.

5.2 - Para divulgação do presente Edital, o Município deverá 
proceder à sua ampla divulgação e veiculação na imprensa oficial, 
devendo os cadastrados atualizarem as respectivas 
documentações sempre que solicitado para fins de atendimento 
ao objeto do presente Chamamento Público.

6- DA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO

6.1- Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas na Lei 
Municipal nº 1710/2022, publicada no Diário Oficial do Município 
de Camaçari nº 1825 que decretou de interesse público para fins 
desapropriação os imóveis situados na poligonal do Parque 
Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá e após 
formulação do processo administrativo de desapropriação poderá 
ser firmado o Termo Extrajudicial Administrativo Amigável  para 
Fins de Desapropriação editado o competente decreto, para fins 
de desapropriação amigável da área, o qual especificará o melhor 
formado de modalidade de Unidade de Conservação, nos termos 
do Art. 8.º da da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000.

6.2 - O Município convocará os selecionados para assinar o 
Declaração de Domínio e Posse (Anexo I), no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da notificação para 
comparecer junto ao setor da Coordenação de Licenciamento 
Ambiental que fica localizado na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, no endereço acima apresentado, sob 
pena de decair o direito.

6.3 - O Proprietário que se habilitar neste Chamamento Público 
deverá manter durante todo o procedimento da desapropriação 
as condições de regularidade fiscal sobre o imóvel, sob pena de 
dedução desses valores referente a dívidas de tributos 
municipais sobre o valor da avaliação do imóvel a ser 
desapropriado.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 - Os documentos decorrentes do procedimento previsto 
neste Edital serão publicados no Diário Oficial do Município 
conforme regras habituais.

7.2 - Todos e quaisquer esclarecimentos relativos ao 
presente chamamento público e as condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de 
seu objeto,  somente serão prestados quando solicitados por 
escrito perante a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente.

7.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari - Bahia, como 
competente para dirimir todas as questões decorrentes deste 
Chamamento Público.

Camaçari, 18 de Janeiro de 2021.

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO 
Eu,________________________________________, 
portador(a) da carteira de identidade nº _________________, 
expedida por _____________ e inscrito (a) no CPF sob o 
n º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  r e s i d e n t e  e m   
__________________________________________ 
(ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA) DECLARO ter o 
domínio, por meio de propriedade, localizado em 
_________________________________________ 
(ENDEREÇO COMPLETO DA PROPRIEDADE), de tamanho 
total de _______ (ÁREA  EM 	 METROS QUADRADOS), o 
que se comprova pelos documentos em  ANEXO. 

Declaro, ainda, que a situação fundiária e legal do imóvel pode 
ser caracterizada pelas informações assinaladas abaixo: 

1. Há qualquer outro proprietário (sócio, herdeiro ou cônjuge) 
com direitos sobre o imóvel? (   ) não (   ) sim.  Em caso positivo 
citar todos os nomes abaixo:

2. O imóvel encontra-se sob inventário ( ) não ( ) sim.

3. Existe ação judicial ou processo administrativo de qualquer 
natureza em que o imóvel seja seu objeto? ( ) não (   ) sim. Em 
caso positivo citar o caso abaixo.

Por ser verdade, ratifico e firmo o presente.

Camaçari, XX, Janeiro de 2022.

______________________________________ 
(Proprietário)

ATA DE REUNIÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DOS 
MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAMAÇARI

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 2021 
compareceram à Secretaria Municipal de Habitação de 
Camaçari, os indicados pelo poder público, e pelas 
Instituições representantes da sociedade civil organizada 
e movimentos populares, para comporem o Plenário 
deste Conselho. Os trabalhos da reunião foram abertos 
às 10h30 com os presentes, não havendo necessidade 
de verificação de quórum, por se tratar somente de 
Cerimônia de Posse dos Conselheiros para o mandato de 
Outubro/2021 a Outubro/2023. A Secretária de Habitação 
Vivian Angelim Ferreira apresentou a lei 1663/2021 cria o 
fundo municipal de habitação de interesse social e o 
conselho gestor, ressaltou a importância do Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social (CGFMHIS) deverá estabelecer diretrizes e fixar
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critérios para alocação de recursos do FMHIS e 
atendimento dos beneficiários dos programas 
habitacionais. Explicou ainda que o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FMHIS possui natureza 
contábil e tem o objetivo de centralizar e gerenciar 
recursos orçamentários, para os programas destinados a 
implementar políticas habitacionais direcionadas à 
população de menor renda. Sinalizou ainda que a 
regularização do FMHIS e o conselho gestor perante o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - 
SNHIS, possui o intuito de realizar o desbloqueio da 
última parcela de recursos destinados ao programa 
municipal de habitação referente ao TC 0301.507-
81/2009, bem como eventuais anuências em novas 
seleções para programas habitacionais. Ressaltou por 
fim que A SEFAZ está verificando a necessidade de 
abertura de nova conta para o FMHIS, ou se usará a 
mesma conta anterior e que na próxima reunião ocorrerá 
a aprovação do Regimento Interno e dos relatórios de 
gestão de anos anteriores, para desbloqueio das 
pendências do município perante ao SNHIS. Foram 
assinados os Termos de Posse pelos Conselheiros 
presentes, e foi definido que os ausentes deverão 
comparecer à SEHAB para assinatura assim que 
possível. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
declarou encerrados os trabalhos da presente 
Solenidade de Posse dos Conselheiros, às 11:30h, da 
qual eu, Athaniara Passos de Sá Correia, Secretária da 
Sessão em exercício, lavrei a presente ata, que após lida 
e aprovada será assinada pelo Presidente, por mim, que 
secretariei a reunião, e pelos demais Conselheiros 
Titulares e Suplentes presentes à Solenidade.

I – Representantes do Poder Público: 

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; 
Presidente: Vivian Angelim Ferreira; 
Suplente: Michelle Miyaji Saraiva. 

b) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE; 
Titular: Daniele da Nobrega Furtunato; 
Suplente: Juliana Neves dos Santos Macedo. 

c) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CIDADANIA; 
Titular: Lilian Araújo Correia Brito Moura; 
Suplente: Iracema Pereira Bernardo Costa. 

D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Titular: Marina Freitas Villas Boas; 
Suplente: Tatiane Feitosa de Amorim Xavier. 

II – Entidades da Sociedade Civil Organizada e 
movimentos populares;
 

a) INSTITUTO SOCIAL AMOR E VIDA;

Titular: Iraci Lima

b) PROJETO SOCIAL VOLUNTÁRIO DE 

CAMAÇARI – ONG VIDAS.

TERMO DE POSSE DO CONSELHO GESTOR DO 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAMAÇARI

Pelo presente, tomam posse solenemente, os membros do 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Camaçari, o mandato que se inicia nesta data, 27 de outubro 
de 2021, com duração de 2 (dois) anos. Os abaixo 
discriminados e nomeados pelo Decreto nº 7618/2021 de 17 
de setembro de 2021, ao assumirem suas funções o fazem 
sob o compromisso de respeitar fielmente suas atribuições 
legais, especificadas na Lei n° 1663/2021 de 30 de abril de 
2021. Por ser expressão da verdade, assinam a seguir: 

I – Representantes do Poder Público: 

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; 
Presidente: Vivian Angelim Ferreira; 
Suplente: Michelle Miyaji Saraiva. 

b) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE; 
Titular: Daniele da Nobrega Furtunato; 
Suplente: Juliana Neves dos Santos Macedo. 

c) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA; 
Titular: Lilian Araújo Correia Brito Moura; 
Suplente: Iracema Pereira Bernardo Costa. 

D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Titular: Marina Freitas Villas Boas; 
Suplente: Tatiane Feitosa de Amorim Xavier. 

II – Entidades da Sociedade Civil Organizada e 
movimentos populares;
 

a) INSTITUTO SOCIAL AMOR E VIDA;

Titular: Iraci Lima

b) PROJETO SOCIAL VOLUNTÁRIO DE 

CAMAÇARI – ONG VIDAS.

Titular: Aiala Silva Cruz

ATA DE REUNIÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DOS 

MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAMAÇARI-2021

Realizada em 27/10/2021

Participação

Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO;
Presidente: Vivian Angelim Ferreira;
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a) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE;
Titular: Daniele da Nobrega Furtunato;
Suplente: Juliana Neves dos Santos Macedo.

b) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA;
Titular: Lilian Araújo Correia Brito Moura;
Suplente: Iracema Pereira Bernardo Costa.

D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Titular: Marina Freitas Villas Boas;
Suplente: Tatiane Feitosa de Amorim Xavier.

II – Entidades da Sociedade Civil Organizada e 
movimentos populares;
 

a) INSTITUTO SOCIAL AMOR E VIDA;

Titular: Iraci Lima

b) PROJETO SOCIAL VOLUNTÁRIO DE 

CAMAÇARI – ONG VIDAS.

Titular: Aiala Silva Cruz

Pauta da Reunião

Reunião para tratar da Cerimônia de Posse dos 
Conselheiros para o mandato de outubro/2021 a 
outubro/2023.

Anexos

Ata de Reunião de Solenidade de Posse dos Membros do 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Camaçari;

Termo de Posse do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Camaçari.

Reunião

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 2021 

compareceram à Secretaria Municipal de Habitação de 

Camaçari, os indicados pelo poder público, e pelas 

Instituições representantes da sociedade civil 

organizada e movimentos populares, para comporem o 

Plenário deste Conselho. Os trabalhos da reunião foram 

abertos às 10h30 com os presentes, não havendo 

necessidade de verificação de quórum, por se tratar 

somente de Cerimônia de Posse dos Conselheiros para o 

mandato de Outubro/2021 a Outubro/2023. A Secretária 

de Habitação Vivian Angelim Ferreira apresentou a lei 

1663/2021 cria o fundo municipal de habitação de 

interesse social e o conselho gestor, ressaltou a 

importância do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (CGFMHIS) deverá 

estabelecer diretrizes e fixar critérios para alocação de 

recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos

programas habitacionais. Explicou ainda que o Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS 

possui natureza contábil e tem o objetivo de centralizar e 

gerenciar recursos orçamentários, para os programas 

destinados a implementar políticas habitacionais 

direcionadas à população de menor renda. Sinalizou 

ainda que a regularização do FMHIS e o conselho gestor 

perante o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social - SNHIS, possui o intuito de realizar o desbloqueio 

da última parcela de recursos destinados ao programa 

municipal de habitação referente ao TC 0301.507-

81/2009, bem como eventuais anuências em novas 

seleções para programas habitacionais. Ressaltou por 

fim que A SEFAZ está verificando a necessidade de 

abertura de nova conta para o FMHIS, ou se usará a 

mesma conta anterior e que na próxima reunião ocorrerá 

a aprovação do Regimento Interno e dos relatórios de 

gestão de anos anteriores, para desbloqueio das 

pendências do município perante ao SNHIS. Foram 

assinados os Termos de Posse pelos Conselheiros 

presentes, e foi definido que os ausentes deverão 

comparecer à SEHAB para assinatura assim que 

possível. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

declarou encerrados os trabalhos da presente 

Solenidade de Posse dos Conselheiros, às 11:30h, da 

qual eu, Athaniara Passos de Sá Correia, Secretária da 

Sessão em exercício, lavrei a presente ata, que após lida 

e aprovada será assinada pelo Presidente, por mim, que 

secretariei a reunião, e pelos demais Conselheiros 

Titulares e Suplentes presentes à Solenidade.

Camaçari,14 de janeiro 2022

Athaniara Passos de Sá Correia
Secretária da Sessão em Exercício

Vivian Angelim Ferreira
Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0007/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A FUNDAÇÃO EMAUS. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato nº 0007/2021, firmado originalmente 
firmado em 26 de Janeiro de 2021, conforme objeto retro 
citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 26 de Janeiro de 2022, passará a 
viger até 26 de Janeiro de 2023. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, mantendo-
se o valor de R$ 1,453.213,20 (um milhão quatrocentos e 
c i n q ü e n t a  e  t r ê s  m i l ,  d u z e n t o s  e
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treze reais e vinte centavos) pela Tabela SUS Unificada e 
de R$ 35.028,00(trinta e cinco mil e vinte e oito reais), 
perfazendo o valor global de R$ 1.488.241,20 (um 
milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil , duzentos e 
quarenta e um reais e vinte centavos).Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original.Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação: 4023, Natureza de Despesa: 
33903900 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, 09 de Dezembro de 
2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 
FUNDAÇÃO EMAUS. CONTRATADA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
C O N T R A T O  N ° 0 0 0 6 / 2 0 2 0  -  
LOTE VI -  EXECUÇÃO DE 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 - 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
D E  C A M A Ç A R I   E  A  E M P R E S A  
CONSTRUTORA JOTAELE 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, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0006/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E  :  
CONCORRÊNCIA 016/2019. 

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando

a dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 AO 
CONTRATO N° 0026/2020 - LOTE I – EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE) E CBUF (CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À FRIO), COM TAPA BURACO NA SEDE E 
COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM 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, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0026/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E  :  
CONCORRÊNCIA 024/2019. 

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.
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Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0005/2020 - LOTE V -  EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A E M  C B U Q ,  
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 - 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA ROBLE SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumond, 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, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0005/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

O B J E T O :  A T U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal n° 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°01/2022 
cujo objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 

CONTRATO N °0130/2021 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 

E  S E R V I Ç O S  D E  E N G E N H A R I A  D E  

MACRODRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO 

JARDIM LIMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 

BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI  E A EMPRESA LN CONSTRUTORA 

LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumond, 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, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0130/2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
001/2021. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 AO 
CONTRATO N° 0027/2020 - LOTE II – EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE) E CBUF (CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À FRIO), COM TAPA BURACO NA SEDE E 
COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 

Av. Francisco Drummond, 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, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato n° 0027/2020, que se regerá 

pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 

as alterações introduzidas posteriormente e pelas 

cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
024/2019. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0293/2020 - LOTE IV - EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A E M  C B U Q ,  
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 - 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA CONSTRUTORA 
LUSTOZA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drummond, 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, resolve modificar unilateralmente o 

Contrato n° 0293/2020, que se regerá pela legislação 

pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 

introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 

condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0306/2018 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 
C O N S E RVA Ç Ã O  R O D O V I Á R I A ,  E N T R E  A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA CM CONSTRUTORA EIRELI

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, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0306/2018, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : Pregão Eletrônico  nº 
0123/2018. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 
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FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 

n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 

n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 

Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 

prevista no instrumento inicial, complementando a 

dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 

vigente.

Camaçari, 03 de Janeiro de 2022

Josilene Cardim Barbosa

Secretária de Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 

C O N T R A T O  N ° 0 3 2 6 / 2 0 2 0  -  

LOTE I -  EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 

CORRETIVA,  PREVENTIVA,  AMPLIAÇÃO,  

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E ESGÔTO 

NA SEDE DE CAMAÇARI BAHIA, ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 

EMPRESA CONSÓRCIO NOVA CAMAÇARI.

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, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato n° 0326/2020, que se regerá 

pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 

as alterações introduzidas posteriormente e pelas 

cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
025/2019. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
C O N T R A T O  N ° 0 3 2 7 / 2 0 2 0  -  
LOTE II -  EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE DRENAGEM E ESGÔTO NA COSTA DE CAMAÇARI 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLENAGEM 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, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0327/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
025/2019. 

O B J E T O :  A T U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal n° 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°01/2022, 
cujo objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 

CONTRATO N°0412/2020 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO COM ASFALTO 

MODIFICADO POR POLÍMERO PARA RECAPEAMENTO 

SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS DA SEDE E DOS 

DISTRITOS DE ABRANTES E MONTE GORDO - 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE I), ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 

EMPRESA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

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, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0412/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
002/2020. 

O B J E T O :  A T U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal n° 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°01/2022, 
cujo objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0467/2020 - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO, ABERTURA DE NOVAS VIAS E EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA EBRAE EMPRESA 
PLANAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

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 – 

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, resolve modificar unilateralmente o 

Contrato n° 0467/2020, que se regerá pela legislação 

pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 

introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 

condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : Pregão Eletrônico  nº 
0161/2020. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

AVISO DE ABERTURA

 

PREGÃO N.º 0289/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (brocas), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 01/02/2022 a partir das 
08h00min; Abertura: 02/02/2022, às 08h30min; Disputa: 
02/02/2022, às 11h00min. (Horário Brasíl ia) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) www.licitacoes-e.com.br
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.
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AVISO DE REABERTURA – PREGÃO N.º 0302/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público para conhecimento dos interessados, novas 
datas de acolhimento e abertura, em virtude da Suspensão, 
referente PREGÃO N.º 0302/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Aquisição de instrumentos e 
materiais de reposição para instrumentos musicais. 
Acolhimento: 01/02/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
02/02/2022, às 09h00; Disputa: 02/02/2022, às 10h00. 
(Horário Brasília). Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Camaçari, 19 de janeiro de Licitação n.º: 914194. 
2022. 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 0146/2021 

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

preço para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços médicos, em caráter complementar, 

visando à continuidade da prestação de serviço de saúde 

das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de 

Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/01/2022. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 

SAÚDE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2022 – 
PREGÃO Nº 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços médicos, em caráter 
complementar, visando à continuidade da prestação de 
serviço de saúde das Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
no  mun i c íp i o  de  Camaça r i .   PROMITENTE 
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 
MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO 
EM SAÚDE. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0040/2022 – 

PREGÃO Nº 0146/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços 

médicos, em caráter complementar, visando à 

continuidade da prestação de serviço de saúde das 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de 

Camaçari.  PROMITENTE FORNECEDOR: IBDS - 

INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

SAÚDE. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 DO 
CONTRATO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 001/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 021/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:
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A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 

sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 

Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 

BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 

Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 

ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 

inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 

denominada CONTRATANTE, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato nº 001/2021, conforme 

Processo Administrativo nº 021/2020, que se regerá pela 

legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 

e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
007/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
gerenciamento, implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado, utilizado na operação de 
compra de peças e serviços, referente à manutenção 
de veículos leves e pesados em rede credenciada para 
uso da frota da LIMPEC, compreendendo a gestão de 
um sistema tecnológico de intendência com 
metodologia de cadastramento, controle e logística, 
visando à fiscalização financeira e otimização do 
sistema operacional na manutenção da frota.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do Disposto 
na Cláusula Segunda - DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento in ic ia l ,  passando 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022 DO 
CONTRATO Nº 0016/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA PSD PRODUÇÃO E ENTRETERIMENTO 
EIRELLI.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 

sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 

Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 

BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 

Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 

ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 

inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 

denominada CONTRATANTE, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato nº 0016/2021, conforme 

Processo Administrativo nº 031/2021, que se regerá pela 

legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 

e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 014/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de comunicação visual na  Plotagem e 
envelopamento de veículos para confecção, 
fornecimento de manta magnética e aplicação de 
adesivos automotivos, na frota ativa pertencente à 
LIMPEC e nos veículos locados a serviço da empresa.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2022 DO 
CONTRATO Nº 0011/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME.
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A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 

sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 

Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 

BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 

Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 

ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 

inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 

denominada CONTRATANTE, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato nº 0011/2021, conforme 

Processo Administrativo nº 021/2021, que se regerá pela 

legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 

e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 008/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de materiais de limpeza, para serem 
utilizados pelas unidades da LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2022 DO 
CONTRATO Nº 0010/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com sede à 
Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço Alpha, 
Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – BA, CEP: 
42.801-109, neste ato representado pelo seu Diretor 
Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA, 
portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, inscrito no 
CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0010/2021, conforme Processo Administrativo 

nº 020/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 
009/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de materiais de limpeza, para 
serem utilizados pelas unidades da LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Segunda - DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 005/2022 DO 
CONTRATO Nº 0008/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA CAMAÇARI ELETRO AR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, 
com sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, 
Lotamento Espaço Alpha, Parque Nascente do Rio 
Capivara, Camaçari – BA, CEP: 42.801-109, neste 
ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA, portador 
do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, inscrito no 
CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0008/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 014/2021, que se 
regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 
006/2021.
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
prestação dos serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva de ar condicionado, instalados no 
prédio da LIMPEC, refeitório e aterro sanitário, incluindo 
os materiais e equipamentos necessários à manutenção.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 006/2022 DO 
CONTRATO Nº 0001/2020 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA AURELINA BARRETO DE CASTRO.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0001/2020, conforme 
Processo Administrativo nº 030/2019, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
001/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de refeições para atender a toda a 
demanda da LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 007/2022 DO 
CONTRATO Nº 0005/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0005/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 002/2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
001/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
implantação, gerenciamento e operação de sistema 
informatizado e integrado com o fornecimento de 
combustíveis, na utilização de cartões magnéticos, com 
ou sem chip que utilizem operação no sistema ON LINE / 
OFF LINE, utilizados na aquisição contínua e fracionada 
de combustíveis em rede credenciada para atender as 
demandas operacionais e administrativas da LIMPEC, 
visando a fiscalização financeira e o controle no 
consumo, os combustíveis a serem fornecidos são os 
seguintes: gasolina (comum e aditivada), etanol, GNV 
(gás natural veicular) e diesel (S500 e S10).

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 008/2022 DO 
CONTRATO Nº 006/2017 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA COOPERATIVA NACIONAL DE 
TRANSPORTES COORPORATIVO - COOMAP.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 006/2017, conforme 
Processo Administrativo nº 008/2017, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
001/2017.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos automotor, 
com e sem motorista, com manutenção e seguro total 
contra acidentes.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Sexta - 
DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 009/2022 DO 

CONTRATO Nº 0015/2021 CELEBRADO  ENTRE A  

LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 

EMPRESA TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0015/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 030/2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 013/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de remanufatura de toner com 
troca de cilindro e chip, bem como aquisição de 
toner e cartuchos jato de tinta para impressoras 
laser das diversas máquinas locadas bem como as 
que integram o Patrimônio da LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Segunda - DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 010/2022 DO 
CONTRATO Nº 0006/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA ITS BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0006/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 013/2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 005/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de link dedicado de internet, 
serviço de segurança de perímetro, gerenciamento e 
demais serviços conforme as necessidades da LIMPEC 
– Limpeza Pública de Camaçari.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011/2022 DO 
CONTRATO Nº 002/2018 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA COM'TECH INFORMÁTICA LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 002/2018, conforme 
Processo Administrativo nº 029/2018, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
004/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de equipamentos de 
informática visando atender as áreas técnicas e 
administrativas da LIMPEC, sob o regime de empreitada 
por preço global, bem como a prestação de manutenção 
preventiva e corretiva sobre os equipamentos locados.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Sexta - 
DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2022 DO 
CONTRATO Nº 0013/2020 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0013/2020, conforme 
Processo Administrativo nº 017/2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
006/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de segurança e medicina do 
trabalho a fim de elaborar laudo técnico das condições 
ambientais de trabalho – LTCAT, análise ergonômica do 
trabalho – EAT e do laudo técnico de insalubridade e 
periculosidade – LTIP, perfil profissiográfico 
previdenciário – PPP, programa de controle médico de 
saúde ocupacional – PCMSO, bem como realizar 
exames médicos periódicos do PCMSO e exames 
complementares, quando necessário, nas unidades da 
LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do Disposto 
na Cláusula Segunda - DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, passando 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 013/2022 DO 
CONTRATO Nº 0012/2017 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS 
EIRELLI.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0012/2017, conforme 
Processo Administrativo nº 028/2017, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
004/2017.

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de 
serviços de: Coleta, A condicionamento, Transporte, 
Tratamento, Descaracterização/Incineração e 
Destinação final de resíduos de serviço de saúde sólidos 
ou químicos (RSS), dos grupos A,B e Eproduzidos pelas 
53 (cinquenta e três) unidades do Município de 
Camaçari-Bahia.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Quinta - 
DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 014/2022 DO 
CONTRATO Nº 007/2019 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA HUMILDES, PINHEIRO, CARIBÉ, 
MARQUES, CARNEIRO & VAZ PORTO ADVOGADOS.

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados de consultoria jurídico-administrativa nas 
áreas de licitação e contratos, mediante a elaboração de 
pareceres jurídicos e a orientação na prática de atos 
administrativos e de caráter normativo inteA LIMPEC – 
LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com sede à 
Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço Alpha, 
Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – BA, CEP: 
42.801-109, neste ato representado pelo seu Diretor 
Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA, 
portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, inscrito no 
CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 007/2019, conforme 
Processo Administrativo nº 013/2019, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Inexigibilidade nº 
001/2019.

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados de consultoria jurídico-administrativa nas 
áreas de licitação e contratos, mediante a elaboração de 
pareceres jurídicos e a orientação na prática de atos 
administrativos e de caráter normativo interno; bem 
como representar judicial e extrajudicialmente a 
contratante nas demandas contenciosas, inclusive 
as consideradas como de  singular complexidade, 
de natureza cível, fiscal e que envolvam a fazenda 
pública, nas justiças comum estadual e federal, em 
todos os graus de jurisdição, além do 
acompanhamento de processos de interesse da 

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 015/2022 DO 
CONTRATO Nº 009/2018 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, 
com sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento 
Espaço Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, 
Camaçari – BA, CEP: 42.801-109, neste ato 
representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA, portador do 
R.G n° 11673007-26 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob 
o n° 051.128.165-03, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 009/2018, conforme Processo 
Administrativo nº 014/2018, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 014/2018.

OBJETO: Contratação de empresa operadora de plano 
de saúde ou seguro saúde, sob o regime coletivo 
empresarial com pré-pagamento, para prestação de 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial, exames 
complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e 
terapia, cobertura para doenças e lesões preexistentes 
e/ou crônicas e internações, inclusive cobertura dos 
procedimentos listados no rol de procedimentos da ans, 
relacionados ou não com doença ocupacional e 
acidentes de trabalho com abrangência estadual e 
atendimento de urgência e emergência com 
abrangência nacional aos beneficiários da LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Décima 
Sétima - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, passando acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 016/2022 DO 
CONTRATO Nº 0009/2020 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA GREEN CAR S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO 
E SERVIÇOS.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com sede à Rua 
Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço Alpha, Parque 
Nascente do Rio Capivara, Camaçari – BA, CEP: 42.801-109, 
neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA, portador do R.G n° 
11673007-26 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
051.128.165-03, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 0009/2020, 
conforme Processo Administrativo nº 011/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
004/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento, gerenciamento, emissão, distribuição e 
fornecimento, de vale refeição e alimentação, na 
modalidade eletrônica, através de cartão magnético, 
contemplando carga e recarga de valor de face na 
modalidade online, através de celular por meio de QR 
CODE e na modalidade física, através de vouchers de 
papel (talões) para atender às necessidades da limpec 
para uso exclusivo dos servidores

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, passando acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 017/2022 DO 
CONTRATO Nº 0002/2021 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SALUTAR CONTABILIDADE EIRELLI.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0002/2021, conforme 
Processo Administrativo nº 024/2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Dispensa nº 001/2021.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de consultoria e assessoria, no que tange a 
respeito, da escrituração e carga eletrônica das 
obrigações acessórias previdenciárias, tributárias, fiscais 
e trabalhistas, implantação eoperacionalização da 
plataforma do novo  sistema E-SOCIAL da União 
Federal, assim como o levantamento e apuração de 
cálculos judiciais e trabalhistas.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, passando acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 018/2022 DO 
CONTRATO Nº 0001/2022 CELEBRADO  ENTRE A  
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA UNIMED SEGURADORA S/A.

A LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.671.671/0001-99, com 
sede à Rua Prineca Isabel s/n, km 02, Lotamento Espaço 
Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara, Camaçari – 
BA, CEP: 42.801-109, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA, portador do R.G n° 11673007-26 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 051.128.165-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0001/2022, conforme 

Processo Administrativo nº 032/2021, que se regerá pela 

legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 

e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Presencial nº 
002/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de seguro de vida em grupo em 
benefício dos empregados vinculados a LIMPEC.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, passando acrescentando nova dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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