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Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, no 
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quórum de maioria absoluta dos seus 
membros, sendo indispensável a presença do Presidente 
ou do seu substituto imediato.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari - COMPEL será de 01 (um) ano, vedada a 
recondução na totalidade de seus membros para a 
mesma Comissão no período subsequente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 03 de 
maio de 2022, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 7702/2022 de 01 de fevereiro 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

C O N T R AT O  N º  0 0 8 7 / 2 0 2 2 .  P r o c e s s o  N º  
00335.11.07.611.2021. Contratado: MÁXIMA 
COMERCIO E SERVIÇO DE REFORMA DE MOVEIS 
LTDA. Objeto: destina-se a contratação de serviços de 
reformas de cadeira escolares, com fornecimento de 
peças, destinados ao atendimento das necessidades da 
secretaria de educação do município de Camaçari- 
BA.Valor: R$ 2.132.776.46 (dois milhões, cento e 
trinta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4009, Elemento de Despesa: 
33.90.30.00, Fonte: 15001001. Data da Assinatura: 
25/04/2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO – 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 7751/2022
DE 03 DE MAIO DE 2022

Nomeia os membros efetivos e 
suplentes da Comissão Central 
Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari 
– COMPEL, revoga o Decreto n.º 
7702/2021 de 01 de fevereiro de 
2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, 
composta dos seguintes membros efetivos: Ana Paula 
Souza Silva, Antônio Sérgio Moura de Sousa, Ana 
Carla Costa Paim, Mateus Oliveira Souza, Kézia 
Priscila Oliveira da Silva, Monique de Jesus Fonseca 
Senra e Aricele Guimarães Machado Oliveira, para, sob 
a presidência do primeiro, processar e julgar as licitações 
para as contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Steline Dias Silva, Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos, Vanuzia da Silva Guedes, Manoel 
Alves Carneiro, Thatiana Campos Dacttes, Ricardo 
Santos Santana, Iggor Dias Senna, Priscila Lins dos 
Santos, Wadna Cheile Melo da Costa, Ana Carolina da 
Silva dos Santos, Jussara Souza de Oliveira, Diego 
Manoel Oliveira da Paixão, Michelle Silva Vasconcelos, 
Maria José Nery Costa, Aracele Santos de Oliveira, 
Cibele Maria Araújo de Oliveira, Ana Carolina Iglesias 
de Souza Rosa Santana e Gleidson dos Santos 
Nascimento.

§ 2º - O presidente será substituído discricionariamente, 
em suas faltas e/ou impedimentos pelos servidores 
Antônio Sérgio Moura de Sousa, Ana Carla Costa Paim 
ou Mateus Oliveira Souza.
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 084/2022
28 DE ABRIL 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 01418.22.09.461.2021, de 05 de 
julho de 2021,

RESOLVE

Art.  1º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado FORTLEV INDUSTRIA DE PLASTICO E 
COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
10.921.911/0002-96, com sede na Via Axial, s/n°, Setor A, 
Polo Industrial de Camaçari, Camaçari/BA, para a 
implantação de um galpão de armazenamento e o 
funcionamento da atividade de armazéns gerais de 
materias primas, numa área total do terreno de 
201.371,880 m², sendo área construída de 4.800,00 m²,  
área ocupada de 4.800,00 m², área permeável de 
191.517,00 m², com índice de permeabilidade de 0,96,  
localizado na Via Axial, s/n°, Setor A, Polo Industrial de 
Camaçari, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 571.045 
E / 8.599.310 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 
de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 5.381 de 24 de 
abril de 2013. Esta licença está sendo concedida 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar como condição 
necessária para o funcionamento da atividade, no prazo 
de 60 (sessenta) dias: a) projeto de drenagem de águas 
pluviais do empreendimento aprovado, com redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização das águas 
pluviais para fins de aproveitamento em jardins e limpeza 
de áreas comuns; b) projeto de paisagismo aprovado, 
sendo exigido no projeto 70 % de espécies nativas 
(arbóreas) localizadas na região do empreendimento e 

2plantio de 01 espécie arbórea para cada 100 m  de área 
permeável; c) Alvará de Conclusão de Obras emitido pela 
SEDUR; II - adotar as medidas necessárias a fim de 
min imizar  os impactos durante a fase de 
construção,atendendo aos padrões de intensidade de 

som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente, bem como: a) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados (coleta seletiva) e em área reservada e 
impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados, em instalação devidamente 
licenciada; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais 
e credenciamento do fornecedor; e) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos;f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; III – implementar: a) o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC);b) o Programa de Educação Ambiental, 
voltado para os funcionários da obra, com ênfase na 
gestão dos resíduos, pr ior izando ações de 
sustentabilidade ambiental; IV - manter livro constando a 
relação e o quantitativo de matérias-primas a serem 
armazenadas, bem como, anexar nos materiais e 
subs tânc ias  empregados ,  man ipu lados  ou  
transportados, quando perigosos ou nocivos à saúde, 
rótulos com sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente,e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários;V- 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; VI – executar os projetos apresentados na 
CLA/SEDUR depois de aprovados: a) projeto de 
paisagismo, priorizando o uso de espécies nativas e 
atendendo o percentual mínimo exigido por lei; b) projeto 
de drenagem de águas pluviais, priorizando a instalação 
de estruturas de redutores de velocidade, de infiltração de 
água no solo e sistema de armazenamento para fins de 
irrigação de jardins, limpeza de áreas comuns; c) projetos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
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atendendo as exigências da EMBASA para entroncar 
nas redes existentes;VII -executar os projetos de 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
com acompanhamento técnico da obra (ATO), visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VIII – cumprir os termos da manifestação quanto a 
supressão de vegetação, Portaria INEMA n° 10.158, de 
05 de agosto de 2015, e apresentar relatório de 
cumprimento de condicionantes acompanhado dos 
documentos comprobatórios; IX - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado, sem autorização; b) 
aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente;X -atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; XI - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
adotandomedidas de proteção e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida;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 - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar anualmente, o relatório de 
cumprimento dos condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 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 das 
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 e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5º - 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 28 DE ABRIL DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0039/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA AS ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0039/2021, firmado originalmente em 25 de março de 
2021, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 02 
(dois) meses, de modo que, passará a viger a partir de 12 
de Maio de 2022 até 12 de Julho de 2022. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por 
este Instrumento. Camaçari-BA, 28 de Abril de 2022. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
AS ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0071/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 19/05/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 20/05/2022, às 08h30min; Disputa: 
20/05/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº: 937576. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Vanuzia 
da Silva Guedes – Pregoeira.
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EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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