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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 048/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 197/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4468/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 049/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 198/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4469/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 050/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 199/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4470/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 051/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 200/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4471/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 052/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 201/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4472/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 053/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário de 
nº 202/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 4473/2018, 
tendo como recorrente BRASKEM S/A, DECIDIU por 
maioria, MANTER decisão de Primeira Instância 
Administrativa por perda de objeto ante a desistência 
manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE
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RESOLUÇÃO Nº 054/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário 
de nº 203/2019, vinculado ao Auto de Infração nº 
4474/2018, tendo como recorrente BRASKEM S/A, 
DECIDIU por maioria, MANTER decisão de Primeira 
Instância Administrativa por perda de objeto ante a 
desistência manifestada nos autos.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 055/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício de 
nº 039/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5365/2019, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrido BRASKEM S/A, DECIDIU, por maioria, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para 
MANTER decisão de Primeira Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 056/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício 
de nº 040/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 
5366/2019, tendo como recorrente a Fazenda Pública 
Municipal, e como recorrido BRASKEM S/A, 
DECIDIU, por maioria, NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso de ofício para MANTER decisão de Primeira 
Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração 
do Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 057/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício de 
nº 041/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5367/2019, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrido BRASKEM S/A, DECIDIU, por maioria, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para 
MANTER decisão de Primeira Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 058/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício de 
nº 042/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5368/2019, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrido BRASKEM S/A, DECIDIU, por maioria, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para 
MANTER decisão de Primeira Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 059/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício 
de nº 043/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 
5369/2019, tendo como recorrente a Fazenda Pública 
Municipal, e como recorrido BRASKEM S/A, 
DECIDIU, por maioria, NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso de ofício para MANTER decisão de Primeira 
Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração 
do Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
11 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1906 - 2º Caderno - Pagina. 03 de 23



S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 060/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício de 
nº 044/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5370/2019, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrido BRASKEM S/A, DECIDIU, por maioria, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para 
MANTER decisão de Primeira Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 061/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
06/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de ofício de 
nº 045/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5371/2019, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrido BRASKEM S/A, DECIDIU, por maioria, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para 
MANTER decisão de Primeira Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

 
     

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO “RESIDENCIAL BOUGAINVILLE”, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Projeto Urbanístico denominado Residencial 
Bougainville que entre si fazem, de um lado, 
oMUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, neste ato, representado pela Sra. 
Andréa Barbosa Montenegro Silva, Secretária de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, doravante 
denominadaMUNICÍPIO, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e, do outro lado, EMPREENDIMENTO IPITANGA 
HOUSE SPE LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº. 25.028.429/0001-18, com sede à 
Av. Tancredo Neves, nº 620, Edf. Empresarial Mundo 
Plaza, Salas 2001 a 2012, Caminho das Árvores, 
Salvador, Bahia, CEP 41.820-020, neste ato, 
representada,na forma do contrato social, por 
EDUARDO CARVALHO PINTO, Arquiteto, inscrito no 
Registro Geral sob nº 734.772-30 SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 070.887.285-91, doravante 
denominada PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico, denominado Residencial 
Bougainville, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 01078.22.09.324.2020 de 27 de agosto 
de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 55.700,92m² (cinquenta e cinco 
mil, setecentos metros quadrados e noventa e dois 
decímetros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado Residencial Bougainville, situado na 1ª 
Travessa Senhor do Bonfim, s/n , Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari, Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracter iza-se como ter reno própr io ,  
correspondente a uma poligonal 55.700,92m² (cinquenta 
e cinco mil, setecentos metros quadrados e noventa e 
dois decímetros quadrados). Conforme descrição do 
perímetro, formando duas áreas, não contiguas, 
totalizando 55.700,92m² conforme o memorial descritivo 
a seguir: 

Imóvel: ÁREA 1, ÁREA DE TERRA PRÓPRIA, 
FAZENDA GAGERUS, MONTE GORDO, 
Proprietário: GUARAJUBA CONSULTORIA, 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
Município: CAMAÇARI – BA Comarca: CAMAÇARI - 
BA
Área (ha): 5,2023 Área (m²): 52.022,42 Perímetro (m): 
1.870,318

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao 
norte, o vért ice P-001, de coordenadas N 
8.602.821,203m e E 599.632,011m; deste segue 
confrontando com MATRÍCULA 51.532, com os 
seguintes azimutes e distâncias:95°37'54,40", 4,996m, 
até o vértice P-002, de coordenadas N 8.602.820,713m e 
E 599.636,982m ; 103°43'27,85", 4,996m, até o ponto P-
003, de coordenadas N 8.602.819,528m e E 
599.641,836m ; 111°49'01,31", 4,996m, até o ponto P-
004, de coordenadas N 8.602.817,671m e E 
599.646,474m ; 119°54'34,75", 4,996m, até o ponto P-
005, de coordenadas N 8.602.815,180m e E 
599.650,804m ; 128°00'08,19", 4,996m, até o ponto P-
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006, de coordenadas N 8.602.812,104m e E 
599.654,741m ; 136°05'41,64", 4,996m, até o ponto P-
007, de coordenadas N 8.602.808,505m e E 
599.658,205m ; 144°11'15,09", 4,996m, até o ponto P-
008, de coordenadas N 8.602.804,453m e E 
599.661,128m ; 150°58'58,92", 24,969m, até o ponto P-
009, de coordenadas N 8.602.782,619m e E 
599.673,240m ; 155°09'09,40", 5,026m, até o ponto P-
010, de coordenadas N 8.602.778,058m e E 
599.675,352m ; 163°16'09,73", 4,996m, até o ponto P-
011, de coordenadas N 8.602.773,273m e E 
599.676,790m ; 171°21'42,16", 4,996m, até o ponto P-
012, de coordenadas N 8.602.768,334m e E 
599.677,541m ; 179°27'14,59", 4,996m, até o ponto P-
013, de coordenadas N 8.602.763,339m e E 
599.677,588m ; 187°32'47,02", 4,996m, até o ponto P-
014, de coordenadas N 8.602.758,386m e E 
599.676,932m ; 195°38'19,45", 4,996m, até o ponto P-
015, de coordenadas N 8.602.753,575m e E 
599.675,585m ; 203°43'51,88", 4,996m, até o ponto P-
016, de coordenadas N 8.602.749,002m e E 
599.673,575m ; 211°49'24,31", 4,996m, até o ponto P-
017, de coordenadas N 8.602.744,757m e E 
599.670,940m ; 219°52'43,50", 4,996m, até o ponto P-
018, de coordenadas N 8.602.740,923m e E 
599.667,737m ; 222°18'37,86", 10,000m, até o ponto P-
019, de coordenadas N 8.602.733,528m e E 
599.661,006m ; 220°12'56,52", 14,999m, até o ponto P-
020, de coordenadas N 8.602.722,075m e E 
599.651,322m ; 217°42'06,91", 14,999m, até o ponto P-
021, de coordenadas N 8.602.710,208m e E 
599.642,149m ; 215°11'17,30", 14,999m, até o ponto P-
022, de coordenadas N 8.602.697,950m e E 
599.633,506m ; 213°20'28,37", 7,042m, até o ponto P-
023, de coordenadas N 8.602.692,067m e E 
599.629,636m ; 217°23'32,19", 12,944m, até o ponto P-
024, de coordenadas N 8.602.681,783m e E 
599.621,775m ; 223°49'23,31", 4,999m, até o ponto P-
025, de coordenadas N 8.602.678,176m e E 
599.618,313m ; 227°24'14,86", 4,999m, até o ponto P-
026, de coordenadas N 8.602.674,793m e E 
599.614,633m ; 230°59'06,41", 4,999m, até o ponto P-
027, de coordenadas N 8.602.671,646m e E 
599.610,749m ; 234°33'57,96", 4,999m, até o ponto P-
028, de coordenadas N 8.602.668,747m e E 
599.606,676m ; 238°08'49,52", 4,999m, até o ponto P-
029, de coordenadas N 8.602.666,109m e E 
599.602,429m ; 241°43'41,07", 4,999m, até o ponto P-
030, de coordenadas N 8.602.663,741m e E 
599.598,027m ; 245°18'32,62", 4,999m, até o ponto P-
031, de coordenadas N 8.602.661,653m e E 
599.593,485m ; 248°38'56,22", 5,000m, até o ponto P-
032, de coordenadas N 8.602.659,832m e E 
599.588,828m ; 251°30'46,99", 4,999m, até o ponto P-
033, de coordenadas N 8.602.658,247m e E 
599.584,087m ; 255°13'23,81", 4,999m, até o ponto P-
034, de coordenadas N 8.602.656,972m e E 
599.579,253m ; 258°56'00,62", 4,999m, até o ponto P-
035, de coordenadas N 8.602.656,013m e E 
599.574,347m ; 262°38'37,44", 4,999m, até o ponto P-
036, de coordenadas N 8.602.655,373m e E 
599.569,389m ; 266°21'14,26", 4,999m, até o ponto P-
037, de coordenadas N 8.602.655,055m e E 
599.564,400m ; 270°03'51,08", 4,999m, até o ponto P-

038, de coordenadas N 8.602.655,060m e E 
599.559,401m ; 273°46'27,90", 4,999m, até o ponto P-
039, de coordenadas N 8.602.655,389m e E 
599.554,413m ; 277°29'04,71", 4,999m, até o ponto P-
040, de coordenadas N 8.602.656,041m e E 
599.549,456m ; 281°11'41,53", 4,999m, até o ponto P-
041, de coordenadas N 8.602.657,011m e E 
599.544,552m ; 284°54'18,35", 4,999m, até o ponto P-
042, de coordenadas N 8.602.658,297m e E 
599.539,721m ; 288°36'55,17", 4,999m, até o ponto P-
043, de coordenadas N 8.602.659,893m e E 
599.534,984m ; 292°19'31,98", 4,999m, até o ponto P-
044, de coordenadas N 8.602.661,792m e E 
599.530,359m ; 296°02'08,80", 4,999m, até o ponto P-
045, de coordenadas N 8.602.663,986m e E 
599.525,867m ; 299°44'45,62", 4,999m, até o ponto P-
046, de coordenadas N 8.602.666,466m e E 
599.521,527m ; 304°36'17,81", 4,996m, até o ponto P-
047, de coordenadas N 8.602.669,304m e E 
599.517,415m ; 302°11'21,72", 4,997m, até o ponto P-
048, de coordenadas N 8.602.671,965m e E 
599.513,186m ; 295°01'48,92", 4,997m, até o ponto P-
049, de coordenadas N 8.602.674,080m e E 
599.508,659m ; 287°52'16,13", 4,997m, até o ponto P-
050, de coordenadas N 8.602.675,613m e E 
599.503,903m ; 280°42'43,34", 4,997m, até o ponto P-
051, de coordenadas N 8.602.676,542m e E 
599.498,994m ; 273°33'10,55", 4,997m, até o ponto P-
052, de coordenadas N 8.602.676,851m e E 
599.494,006m ; 266°23'37,75", 4,997m, até o ponto P-
053, de coordenadas N 8.602.676,537m e E 
599.489,020m ; 262°21'03,82", 4,998m, até o ponto P-
054, de coordenadas N 8.602.675,872m e E 
599.484,066m ; 256°59'51,61", 4,998m, até o ponto P-
055, de coordenadas N 8.602.674,747m e E 
599.479,196m ; 251°37'58,02", 4,998m, até o ponto P-
056, de coordenadas N 8.602.673,172m e E 
599.474,452m ; 246°16'04,42", 4,998m, até o ponto P-
057, de coordenadas N 8.602.671,161m e E 
599.469,877m ; 240°54'10,83", 4,998m, até o ponto P-
058, de coordenadas N 8.602.668,730m e E 
599.465,509m ; 235°32'17,23", 4,998m, até o ponto P-
059, de coordenadas N 8.602.665,902m e E 
599.461,388m ; 230°10'23,64", 4,998m, até o ponto P-
060, de coordenadas N 8.602.662,701m e E 
599.457,550m ; 223°53'37,27", 4,998m, até o ponto P-
061, de coordenadas N 8.602.659,099m e E 
599.454,085m ; 218°18'23,67", 4,998m, até o ponto P-
062, de coordenadas N 8.602.655,177m e E 
599.450,987m ; 212°49'02,34", 4,998m, até o ponto P-
063, de coordenadas N 8.602.650,977m e E 
599.448,278m ; 207°19'41,02", 4,998m, até o ponto P-
064, de coordenadas N 8.602.646,537m e E 
599.445,983m ; 201°50'19,69", 4,998m, até o ponto P-
065, de coordenadas N 8.602.641,897m e E 
599.444,124m ; 196°20'58,36", 4,998m, até o ponto P-
066, de coordenadas N 8.602.637,101m e E 
599.442,717m ; 190°51'37,04", 4,998m, até o ponto P-
067, de coordenadas N 8.602.632,193m e E 
599.441,775m ; 185°22'15,71", 4,998m, até o ponto P-
068, de coordenadas N 8.602.627,216m e E 
599.441,308m ; 179°52'54,38", 4,998m, até o ponto P-
069, de coordenadas N 8.602.622,218m e E 
599.441,318m ; 174°23'33,06", 4,998m, até o ponto P-
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070, de coordenadas N 8.602.617,244m e E 
599.441,806m ; 168°54'11,73", 4,998m, até o ponto P-
071, de coordenadas N 8.602.612,340m e E 
599.442,768m ; 163°00'58,12", 4,997m, até o ponto P-
072, de coordenadas N 8.602.607,561m e E 
599.444,228m ; 157°53'35,27", 4,999m, até o ponto P-
073, de coordenadas N 8.602.602,929m e E 
599.446,109m ; 154°34'00,31", 4,999m, até o ponto P-
074, de coordenadas N 8.602.598,414m e E 
599.448,256m ; 151°14'25,35", 4,999m, até o ponto P-
075, de coordenadas N 8.602.594,032m e E 
599.450,661m ; 147°54'50,40", 4,999m, até o ponto P-
076, de coordenadas N 8.602.589,796m e E 
599.453,317m ; 144°01'55,99", 4,997m, até o ponto P-
077, de coordenadas N 8.602.585,751m e E 
599.456,252m ; 136°41'44,93", 4,996m, até o ponto P-
078, de coordenadas N 8.602.582,115m e E 
599.459,679m ; 129°04'36,68", 4,996m, até o ponto P-
079, de coordenadas N 8.602.578,966m e E 
599.463,558m ; 121°27'28,42", 4,996m, até o ponto P-
080, de coordenadas N 8.602.576,359m e E 
599.467,820m ; 113°02'33,78", 6,039m, até o ponto P-
081, de coordenadas N 8.602.573,995m e E 
599.473,376m ; 103°47'58,82", 8,945m, até o ponto P-
082, de coordenadas N 8.602.571,861m e E 
599.482,063m ; 96°27'53,20", 26,965m, até o ponto P-
083, de coordenadas N 8.602.568,825m e E 
599.508,856m ; 6°19'48,50", 11,082m, até o ponto P-084, 
de coordenadas N 8.602.579,840m e E 599.510,078m ; 
64°26'12,47", 6,943m, até o ponto P-085, de 
coordenadas N 8.602.582,836m e E 599.516,341m ; 
55°41'38,73", 4,997m, até o ponto P-086, de 
coordenadas N 8.602.585,652m e E 599.520,469m ; 
49°25'01,47", 3,580m, até o ponto P-087, de 
coordenadas N 8.602.587,981m e E 599.523,188m ; 
96°10'31,18", 33,987m, até o ponto P-088, de 
coordenadas N 8.602.584,325m e E 599.556,978m ; 
155°42'07,21", 7,420m, até o ponto P-089, de 
coordenadas N 8.602.577,563m e E 599.560,031m ; 
146°19'13,04", 4,996m, até o ponto P-090, de 
coordenadas N 8.602.573,405m e E 599.562,802m ; 
138°46'24,81", 4,996m, até o ponto P-091, de 
coordenadas N 8.602.569,647m e E 599.566,094m ; 
131°13'36,59", 4,996m, até o ponto P-092, de 
coordenadas N 8.602.566,354m e E 599.569,852m ; 
123°40'48,37", 4,996m, até o ponto P-093, de 
coordenadas N 8.602.563,583m e E 599.574,010m ; 
114°45'42,60", 6,808m, até o ponto P-094, de 
coordenadas N 8.602.560,732m e E 599.580,192m ; 
186°19'48,85", 1,829m, até o ponto P-095, de 
coordenadas N 8.602.558,914m e E 599.579,991m ; 
105°39'43,07", 16,347m, até o ponto P-096, de 
coordenadas N 8.602.554,501m e E 599.595,730m ; 
100°14'35,18", 14,995m, até o ponto P-097, de 
coordenadas N 8.602.551,834m e E 599.610,486m ; 
96°38'38,66", 9,972m, até o ponto P-098, de 
coordenadas N 8.602.550,681m e E 599.620,391m ; 
82°13'05,31", 7,634m, até o ponto P-099, de 
coordenadas N 8.602.551,714m e E 599.627,955m ; 
73°56'02,69", 17,348m, até o ponto P-100, de 
coordenadas N 8.602.556,515m e E 599.644,625m ; 
169°23'27,35", 36,774m, até o ponto P-101, de 
coordenadas N 8.602.520,369m e E 599.651,396m ; 
219°20'35,82", 9,207m, até o ponto P-102, de 

coordenadas N 8.602.513,249m e E 599.645,559m ; 
218°58'25,58", 9,996m, até o ponto P-103, de 
coordenadas N 8.602.505,478m e E 599.639,272m ; 
208°14'37,09", 9,993m, até o ponto P-104, de 
coordenadas N 8.602.496,674m e E 599.634,543m ; 
200°50'23,01", 9,992m, até o ponto P-105, de 
coordenadas N 8.602.487,335m e E 599.630,988m ; 
193°19'15,92", 9,994m, até o ponto P-106, de 
coordenadas N 8.602.477,610m e E 599.628,685m ; 
186°22'58,76", 7,599m, até o ponto V-004, de 
coordenadas N 8.602.470,058m e E 599.627,840m; 
deste segue confrontando com MATRÍCULA 46.925, com 
os seguintes azimutes e distâncias:183°31'50,90", 
4,553m, até o vértice V-005, de coordenadas N 
8.602.465,513m e E 599.627,560m ; 180°03'15,86", 
7,825m, até o ponto V-006, de coordenadas N 
8.602.457,688m e E 599.627,552m ; 179°12'25,91", 
10,000m, até o ponto V-007, de coordenadas N 
8.602.447,689m e E 599.627,691m ; 179°26'55,77", 
7,145m, até o ponto V-008, de coordenadas N 
8.602.440,545m e E599.627,759m ; 260°05'46,61", 
11,582m, até o ponto V-009, de coordenadas N 
8.602.438,553m e E 599.616,350m ; 348°22'55,83", 
11,273m, até o ponto V-010, de coordenadas N 
8.602.449,595m e E 599.614,080m ; 350°37'03,70", 
9,997m, até o ponto V-011, de coordenadas N 
8.602.459,458m e E 599.612,450m ; 352°34'25,56", 
10,000m, até o ponto V-012, de coordenadas N 
8.602.469,374m e E 599.611,158m ; 353°13'31,26", 
9,997m, até o ponto V-013, de coordenadas N 
8.602.479,302m e E 599.609,978m ; 356°04'07,48", 
10,000m, até o ponto V-014, de coordenadas N 
8.602.489,278m e E 599.609,293m ; 356°54'20,31", 
9,998m, até o ponto V-015, de coordenadas N 
8.602.499,261m e E 599.608,753m ; 359°22'45,62", 
9,999m, até o ponto V-016, de coordenadas N 
8.602.509,259m e E 599.608,645m ; 0°50'00,96", 
16,538m, até o ponto V-017, de coordenadas N 
8.602.525,795m e E 599.608,885m ; 238°26'40,68", 
8,421m, até o ponto V-018, de coordenadas N 
8.602.521,389m e E 599.601,710m ; 240°36'31,38", 
6,000m, até o ponto V-019, de coordenadas N 
8.602.518,444m e E 599.596,482m ; 242°21'12,34", 
6,003m, até o ponto V-020, de coordenadas N 
8.602.515,659m e E 599.591,165m ; deste segue 
confrontando com MATRICULA 46.925, com os 
seguintes azimutes e distâncias:245°22'02,66", 8,611m, 
até o vértice V-021, de coordenadas N 8.602.512,070m e 
E 599.583,338m ; 1°42'44,52", 33,966m, até o ponto V-
022, de coordenadas N 8.602.546,021m e E 
599.584,353m ; 268°49'31,24", 82,332m, até o ponto V-
023, de coordenadas N 8.602.544,333m e E 
599.502,038m ; 226°22'20,14", 50,801m, até o ponto V-
024, de coordenadas N 8.602.509,282m e E 
599.465,266m ; 291°41'30,06", 12,323m, até o ponto V-
025, de coordenadas N 8.602.513,836m e E 
599.453,816m ; 294°48'06,52", 5,000m, até o ponto V-
026, de coordenadas N 8.602.515,934m e E 
599.449,277m ; 297°29'39,86", 9,998m, até o ponto V-
027, de coordenadas N 8.602.520,550m e E 
599.440,408m ; 302°18'23,19", 14,990m, até o ponto V-
028, de coordenadas N 8.602.528,561m e E 
599.427,739m ; 299°29'19,13", 9,985m, até o ponto V-
029, de coordenadas N 8.602.533,476m e E 
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599.419,048m ; 291°14'49,30", 4,998m, até o ponto V-
030, de coordenadas N 8.602.535,287m e E 
599.414,389m ; 285°45'09,41", 4,998m, até o ponto V-
031, de coordenadas N 8.602.536,644m e E 
599.409,579m ; 280°15'29,52", 4,998m, até o ponto V-
032, de coordenadas N 8.602.537,534m e E 
599.404,661m ; 274°45'49,63", 4,998m, até o ponto V-
033, de coordenadas N 8.602.537,949m e E 
599.399,680m ; 265°15'37,22", 4,982m, até o ponto V-
034, de coordenadas N 8.602.537,537m e E 
599.394,715m ; 253°59'04,14", 4,994m, até o ponto V-
035, de coordenadas N 8.602.536,159m e E 
599.389,914m ; 244°38'30,97", 4,994m, até o ponto V-
036, de coordenadas N 8.602.534,020m e E 
599.385,401m ; 235°17'57,80", 4,994m, até o ponto V-
037, de coordenadas N 8.602.531,177m e E 
599.381,295m ; 225°57'24,63", 4,994m, até o ponto V-
038, de coordenadas N 8.602.527,705m e E 
599.377,705m ; 211°22'16,09", 4,964m, até o ponto V-
039, de coordenadas N 8.602.523,467m e E 
599.375,120m ; 194°55'21,20", 4,988m, até o ponto V-
040, de coordenadas N 8.602.518,647m e E 
599.373,836m ; 181°03'46,66", 4,988m, até o ponto V-
041, de coordenadas N 8.602.513,660m e E 
599.373,744m ; 167°12'12,12", 4,988m, até o ponto V-
042, de coordenadas N 8.602.508,796m e E 
599.374,848m ; 153°20'37,58", 4,988m, até o ponto V-
043, de coordenadas N 8.602.504,338m e E 
599.377,086m ; 139°29'03,05", 4,988m, até o ponto V-
044, de coordenadas N 8.602.500,546m e 
E599.380,326m ; 126°51'47,96", 4,099m, até o ponto V-
045, de coordenadas N 8.602.498,087m e E 
599.383,606m ; 244°25'11,09", 78,788m, até o ponto P-
149, de coordenadas N 8.602.464,069m e E 
599.312,541m ; 308°36'03,09", 56,005m, até o ponto V-
057, de coordenadas N 8.602.499,010m e E 
599.268,772m ; 39°42'04,18", 85,938m, até o ponto V-
058, de coordenadas N 8.602.565,129m e E 
599.323,668m ; 128°10'58,90", 18,071m, até o ponto V-
059, de coordenadas N 8.602.553,958m e E 
599.337,872m ; 39°08'36,38", 94,821m, até o ponto V-
060, de coordenadas N 8.602.627,499m e E 
599.397,730m ; 24°56'21,86", 27,238m, até o ponto V-
061, de coordenadas N 8.602.652,197m e E 
599.409,215m ; 25°15'23,68", 19,993m, até o ponto V-
062, de coordenadas N 8.602.670,279m e E 
599.417,745m ; 32°05'34,29", 49,721m, até o ponto V-
063, de coordenadas N 8.602.712,402m e E 
599.444,162m ; 38°54'59,84", 20,279m, até o ponto V-
064, de coordenadas N 8.602.728,180m e E 
599.456,901m ; 47°13'42,10", 44,979m, até o ponto V-
065, de coordenadas N 8.602.758,725m e E 
599.489,918m ; 47°45'50,28", 44,997m, até o ponto V-
066, de coordenadas N 8.602.788,971m e E 
599.523,233m ; 53°41'43,57", 9,996m, até o ponto P-
160, de coordenadas N 8.602.794,889m e E 
599.531,289m ; 60°36'30,73", 14,987m, até o ponto P-
161, de coordenadas N 8.602.802,244m e E 
599.544,347m ; 68°54'15,32", 14,987m, até o ponto P-
162, de coordenadas N 8.602.807,639m e E 
599.558,329m ; 75°49'02,49", 9,996m, até o ponto P-
163, de coordenadas N 8.602.810,088m e E 
599.568,021m ; 79°27'37,09", 44,999m, até o ponto P-
164, de coordenadas N 8.602.818,319m e E 
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599.612,261m ; 79°24'02,80", 12,462m, até o ponto P-
165, de coordenadas N 8.602.820,611m e E 
599.624,510m ; 85°29'06,25", 7,524m, até o vértice P-
001,  ponto inicial da descrição deste perímetro.

ÁREA 2, ÁREA DE TERRA PRÓPRIA, FAZENDA 
GAGERUS, MONTE GORDO, 
Proprietário  : GUARAJUBA CONSULTORIA, 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
M u n i c í p i o      :  C A M A Ç A R I  –  B A 	 	
Comarca       	 : CAMAÇARI - BA
Área (ha)      : 0,3678	 Á r e a  ( m ² ) :  3 . 6 7 8 , 5 0 	
Perímetro (m): 247,336

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao 
norte, o vért ice V-048, de coordenadas N 
8.602.334,467m e E 599.376,418m; deste segue 
confrontando com MATRICULA 46.925, com os 
seguintes azimutes e distâncias:125°39'48,14", 
68,262m, até o vértice V-049, de coordenadas N 
8.602.294,669m e E 599.431,877m ; deste segue 
confrontando com POVOADO DE MONTE GORDO, 
com os seguintes azimutes e distâncias:214°13'16,15", 
46,044m, até o vértice V-050, de coordenadas N 
8.602.256,596m e E 599.405,983m ; 297°13'56,74", 
75,652m, até o ponto V-050A, de coordenadas N 
8.602.291,214m e E 599.338,716m ; deste segue 
confrontando com MATRÍCULA 51.532, com azimute de 
41°04'39,38", 57,378m, até o vértice V-048,  ponto inicial 
da descrição deste perímetro.

I I I  – Documentação :  o imóvel no qual o 
empreendimento será implantado foi adquirido pelo 
PROPRIETÁRIO, por Opção de Compra e Venda, do 
outorgante GUARAJUBA CONSULTORIA, COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS LTDA.,pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.318.746/0001-31, 
NIRE de nº 29 2 0434848-4, com sede na Rua Alceu de 
Amoroso Lima, nº 172, Edifício Salvador Office Pool, sala 
1401, Caminho das Árvores, na Cidade de Salvador, 
Estado da Bahia, e encontra-se devidamente registrado 
no Cartório de 1º Oficio de Registro de Imóveis e 
Hipoteca da Comarca de Camaçari, deste Estado, sob 
matrícula nº 51.532 com a área de 303.725,65m².

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
projeto do tipo multiresidencial, do tipo condomínio 
residencial horizontal, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais 
nº 866, de 11.01.2008; nº 913 de 03.09.2008 e nº. 339, de 
26 de Dezembro de 1995, composto de 144 (cento e 
quarenta e quatro) unidades residenciais, do tipo casa 
geminada, térrea, sendo 110 casas tipo de 2 quartos 
geminadas e 34 quartos tipo 3 quartos geminadas. A 
área comum conta com os seguintes equipamentos: 
salão de festas, apoio salão, vestiários masculino e 
feminino, sanitário PCD, apoio serviço com WC, bar 
piscina, área gourmet com dois WC, varandas, salão de 
jogos, academia, apoio com sanitário, módulo guarita 
com administração, dois depósitos, sala de controle, 
refeitório, dois sanitários, quadra gramada de futebol, 
piscina adulto e infantil com deck, praça, vias internas de 
circulação de veículos e vias de circulação de pedestres. 
Não existem vagas de estacionamento privativas uma 



vez que os veículos particulares deverão ser 
estacionados no interior de cada terreno privativo, na 
área do recuo das casas, conforme projeto aprovado na 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

V – Distribuição das áreas: a área total bruta do 
terreno é de 55.700,92m² (cinquenta e cinco mil e  
setecentos metros quadrados e noventa e dois 
decímetros quadrados), assim distribuída:

a) Área Verde com 10.223,67 m² (dez 
mil, duzentos e vinte e três metros 
quadrados e sessenta e sete decímetros 
quadrados), correspondendo a 18,35% da 
área de terreno;

b) Área Sistema Viário de Acesso com 
919,09 m² (novecentos e dezenove 
metros quadrados e nove decímetros 
quadrados), correspondendo a 1,65% da 
área de terreno;

c) Área Institucional com 2.879,00 m² 
(dois mil, oitocentos e setenta e nove 
metros quadrados e sessenta decímetros 
quadrados), correspondendo a 5,17% da 
área de terreno;

d) Área Comércio e Serviço com 
1.279,16 m² (um mil, duzentos e setenta e 
nove metros quadrados e dezesseis 
decímetros quadrados) , correspondendo 
a 2,30% da área de terreno;

e) EEE (Estação Elevatória de Esgoto), 
com 400,00 m² (quatrocentos metros 
quadrados) correspondendo a 0,72% da 
área de terreno, e deverá ser doada à 
Concessionária, responsável pelo 
sistema de tratamento de água e esgoto 
(EMBASA);

f) Área do Condomínio Residencial 
Bougainville, com 40.000,00 m² 
(quarenta mil metros quadrados).

VI – A área do Condomínio Residencial Bougainville, 
com 40.000,00 m² (quarenta mil metros quadrados) está 
assim distribuída:

a) Área Verde / Lazer com 7.998,92 m² 
(sete mil, novecentos e noventa e oito 
metros quadrados e noventa e dois 
centímetros quadrados), correspondendo 
a 20,00% da área do condomínio, 
distribuídas entre área livre + área de 
piscina + clube + quadra + faixa de grama 
ao longo das vias;

b) Área Sistema Viário com 8.119,32 
m² (oito mil,cento e dezenove metros 
quadrados e trinta e dois decímetros 
quadrados), sendo: pista de rolamento 
com 5.987,18 m², sendo esta em piso 
drenante e passeio com 2.132,20 m²;

c) Área Comercializável das unidades 
com 23.767,50 m² (vinte e três mil, 
setecentos e sessenta e sete metros 
quadrados e cinquenta decímetros 
quadrados) referente às quadras dos lotes 
privativos;

d) Área Ocupada com 9.604,35 m² (nove 

mil, seiscentos e quatro metros quadrados 
e trinta e decímetros quadrados), sendo: 
as unidades habitacionais com 9.037,50 
m², clube com 452,65m² e guarita e lixo 
com 114,20 m²;

e) Á r e a  C o n s t r u í d a c o b e r t a c o m  
9.604,35m² (nove mil, seiscentos e quatro 
metros quadrados e trinta e cinco 
decímetros quadrados), sendo: as 
unidades habitacionais com 9.037,50m², 
clube com 452,65m² e guarita e lixo com 
114,20m²;

f) Área Construídadescobertacom 
426,70m² (quatrocentos e vinte e seis 
metros quadrados e setenta  decímetros 
quadrados) referente a piscina e terraços;

g) Á r e a  To t a l  P e r m e á v e l  c o m  
24.994,22m² (vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa e quatro metros 
quadrados e vinte e dois decímetros 
quadrados), correspondendo a 62,49% da 
área de terreno, assim distribuído: área 
verde com 6.609,24m², 50% do piso 
drenante com 2.993,59m², áreas das 
quadras residenciais com 14.730,00m², 
quadra esportiva com 510,33m² e 
estacionamento gramado com 151,06m².

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado com largura de 
7,00 (sete) metros e 6 (seis) de pista de rolamento, com 
vias em piso drenante, do tipo articulado de concreto. Os 
passeios terão 3,20m, sendo 1,20m em cimentado e 
2,00m em grama, de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, pavimentados em concreto, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade 
de PCD, conforme NBR 9050.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância mínima dos limites 
das casas para as vias internas e edificações:

a) frente = 3,17 m (três metros e dezessete 
centímetros);
b) laterais entre unidades = 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros);
c) fundos = 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros).

II – Gabarito: 1 pavimentos;
III – Índice de ocupação (IO): 0,24;
IV – Índice de utilização (IU): 0,24;
V – Índice de permeabilidade (IP): 0,62.

OBS. Serão permitidas ampliações nas unidades 
residenciais desde que: 

a. a área de ocupação máxima da unidade 
residencial, projetada com 02 (dois) quartos, não 
ultrapasse 67,68 m²; 

b. a área de ocupação máxima da unidade 
residencial, projetada com 03 (tres) quartos, não 
ultrapasse 76,02 m²; 
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c. a área construída máxima da unidade 
residencial, projetada com 02 (dois) quartos, não 
ultrapasse 135,36 m²; 

d. a área construída máxima da unidade 
residencial, projetada com 03 (tres) quartos, não 
ultrapasse 152,04 m²; 

e. a área permeável total do terreno privativo não 
seja inferior a 60%.

f. os recuos da construção para as divisas do 
terreno privativo não sejam inferiores a:

- 3,00m, para o alinhamento frontal;
- 1,50m para os alinhamentos laterais e de fundo
- A altura total da construção não ultrapasse 2 

pavimentos e altura de 12,00m 

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficamvedados a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a) Construção nas áreas de recuo frontal;
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para 
todas as unidades residenciais e construções de uso 
comum, quando concluído todos os serviços de 
infraestrutura descrito neste documento.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus ivamente pe lo  PROPRIETÁRIO ,  com 
pavimentação em bloco articulado de concreto disposto 
sobre base de arenoso, compactado, provido de 
sinalização vertical e horizontal, compreendendo o 
trecho entre a portaria do empreendimento e a 
intercessão da Travessa Senhor do Bonfim com a Rua 
Senhor do Bonfim. 

II – Passeios: os passeios externos serão executados 
pelo PROPRIETÁRIO, com grama e placas de concreto, 
com observância à execução de rampas para 
acessibilidade de PCD, conforme NBR 9050.

III – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de 
energia elétrica e a iluminação pública será executada 
pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto devidamente 
aprovado na COELBA e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária.

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno 
de abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico.

V – Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de 
esgotamento sanitário do empreendimento será 
executado pelo PROPRIETÁRIO e contará com rede de 
captação interna, com Estação Elevatória e extensão até 
a rede pública, conforme projeto específico, aprovado 
pela EMBASA. No caso de ligação à rede da EMBASA, a 
execução do duto no trecho de ligação à rede pública 
será de responsabilidade exclusiva do PROPRIETÁRIO;

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna.

VII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em 
anexo, parte integrante deste processo.

VIII – Identificação das áreas públicas: 
a. as áreas insti tucionais deverão estar 

devidamente delimitadas com cerca de arrame e 
estacas de concreto ou madeira tratada;

b. as áreas verdes, aonde não existir vegetação 
densa e espécies em estágio médio de 
regeneração, deverão ser urbanizadas, com 
tratamento paisagístico, resguardando as 
características do local e instalação de 
equipamentos urbanos, trilhas com piso 
acessível, iluminação pública, sendo que a 
vegetação composta de árvores de porte, 
deverão ser devidamente sinalizadas com o 
nome científico e popular e deverão compor o 
projeto paisagístico aprovado nesta SEDUR.

IX – Paisagismo: as áreas verdes e de lazer, taludes e 
frente das casas serão plantadas com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao 
tipo de solo, ventilação e clima local. Nas áreas verdes e 
de lazer, também serão plantadas mudas de árvores, de 
espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
paisagístico específico, aprovado pela SEDUR. As 
espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) Cumprir o quanto disposto no presente 
instrumento;

b) Executar todas a obras relacionadas, de acordo 
com as especificações indicadas na Cláusula 
Terceira e Sexta do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua 
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exclusiva responsabilidade, no prazo indicado 
na CláusulaSétima;

c) Responsabilizar-se pela construção de 
depósitos de lixos dispostos internamente, ao 
longo do empreendimento, com acesso para o 
veículo coletor responsável pelo recolhimento, 
de acordo com a viabilidade da empresa 
responsável pela limpeza urbana municipal;

d) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente 
a legislação pertinente à matéria;

e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a 
alienação de qualquer uma das unidades 
residenciais;

f) Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus, com 
tratamento paisagístico, conforme aprovado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, instalação dos equipamentos 
urbanos, conforme identificado na Cláusula 
Sexta do presente instrumento.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo 

e Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial 
a legislação ambiental;

c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de alvará, se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente;

d) Ser  responsável  pela manutenção e 
conservação da área doada.

C L Á U S U L A  N O N A  –  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa 
ao registro do empreendimento com as devidas doações 
da área verde, sistema viário de acesso e área 
institucional.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 

legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 03 de Maio de 2022.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE SPE LTDA.
PROPRIETÁRIO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO LOTEAMENTO 
ALPHAVILLE GUARAJUBA – FASE 2B, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à 
aprovação do Loteamento predominantemente 
Residencial Alphaville Guarajuba – Fase 2B, que 
entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100, da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pela Secretária de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente,  ANDREA BARBOSA 
MONTENEGRO SILVA, através da competência 
delegada pelo Decreto Municipal nº de 02 de  
Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, MELIÁ 
BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA FASE 2 SPE LTDA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
39.594.461/0001-75, com sede na Avenida Jorge 
Amado, nº 100, Condomínio Camaçari Open 
Center, sala 318 (parte), Nova Vitória, Município de 
Camaçar i ,  neste a to  representada por  
substabelecimento de procuração através de 
THAIS HELENA VERSUTTI DOS SANTOS, 
arquiteta e urbanista, brasileira, inscrita no CPF 
407.108.398-04 e RG 47.760.954-5, representada 
neste ato por procuração publica lavrada nas notas 
de 13° Tabelião da capital de São Paulo, no livro 
N°5353, as folhas 257/260 e substabelecimento 
particular datado de 05.07.2021, a Sra. Adelize 
Guilherme, advogada, brasileira, inscrita na 
CPF364.966.358-97 e RG 34.606.582-3 SSP/SP 
doravante denominada PROPRIETÁRIA, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
MUNICÍPIO estabelece normas para implantação 
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do Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO 
ALPHAVILLE GUARAJUBA - FASE 2B, tendo em 
vista o constante Processo Administrativo nº 
00590.22.09.061.2022de 24 de fevereiro de 2022.

I – LOCALIZAÇÃO: área de 86.244,33 m²(oitenta e 
seis mil, duzentos e quarenta e quatro metros e 
trinta e três decímetros quadrados),que será 
desmembrada da porção maior com 1.115.710,07 
m²(um milhão, cento e quinze, setecentos e dez 
metros e sete decímetros quadrados) ao 
empreendimento denominado Loteamento 
Alphaville Guarajuba – Fase 2B, situa-se na 
Rodovia BA-099 - Estrada do Coco, km 39, Distrito 
de Monte Gordo, Camaçari – BA.

I I  – CARACTERÍSTICAS E MEMORIAL 
DESCRITIVO DA ÁREA: a área caracteriza-se 
como terreno próprio e, corresponde a uma 
poligonal com área total de 86.244,33 m² (oitenta e 
seis mil, duzentos e quarenta e quatro metros e 
trinta e três decímetros quadrados), a qual será 
resultante a um processo de desmembramento da 
Matricula n°53.100 do 1º Oficio de Registro de 
Imóveis de Camaçari, área de terra remanescente 
da Fazenda Genipabu, situada na margem direita 
da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), sentido 
Salvador/Praia do Forte com os seguintes limites, 
confrontações e poligonal final conforme 
descrição:A descrição tem início em um ponto 
situado na divisa de Melia Brasil Empreendimentos 
Alphaville Guarajuba Fase 1 SPE Eireli, junto à 
divisa da Área de Preservação Permanente 08; 
deste ponto segue em quatorze segmentos: 
14,56m, em reta, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 08, 749,18m, em reta, 
36,13m, em curva, 78,00m, em reta e 18,77m, em 
curva, confrontando com a Área Verde 22, 17,36m, 
em curva e 9,03m, em reta, confrontando com a 
Área Verde a Preservar 13, 10,46m, em reta, 
confrontando com a Área Verde 25, 11,49m, em 
reta, confrontando com a Área Verde a Preservar 
13, 76,17m, em reta, confrontando com a Área 
Verde 26, 21,51m, em reta, confrontando com a 
Área Verde a Preservar 13, 107,35m, em reta, 
85,09m, em curva e 30,06m, em curva, 
confrontando com a Área Verde 27; daí deflete à 
esquerda e segue em quatro segmentos de reta: 
36,04m e 27,29m, confrontando com a Área Verde 
27, 0,06m, confrontando com a Área Verde a 
Preservar 15 e 2,16m, confrontando com a Área 
Verde 28; daí deflete à esquerda e segue em dois 
segmentos: 11,75m, em curva e 21,06m, em reta, 
confrontando com a Área Verde 28; daí deflete à 
esquerda e segue em reta numa distância de 
32,08m, confrontando com a Área Verde 30; daí 
deflete à direita e segue em dois segmentos de reta 
segmentada: 6,12m e 9,13m, confrontando com a 

Área de Preservação Permanente 04; daí deflete à 
direita e segue em reta numa distância de 29,74m, 
confrontando com a Área Verde 31; daí deflete à 
esquerda e segue em dois segmentos: 17,24m, em 
curva e 35,53m, em reta, confrontando com a Área 
Verde 31; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 0,27m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 04; daí deflete à direita e 
segue em reta segmentada numa distância de 
21,98m, confrontando com a Área de Preservação 
Permanente 04; daí deflete à direita e segue em três 
segmentos de reta segmentada: 3,87m, 7,00m e 
32,14m, confrontando com a Área de Preservação 
Permanente 04; daí deflete à direita e segue em 
nove segmentos: 16,80m, em reta, 36,17m, em 
curva, 9,34m, em curva, 81,15m, em curva, 18,26m, 
em curva e 27,29m, em reta, confrontando com a 
Área Verde 32, 51,42m, confrontando com a Área 
de Preservação Permanente 04, 42,22m, 
confrontando com a Área Verde 33 e 52,78m, 
confrontando com a Área de Preservação 
Permanente 04; daí deflete à direita e segue em reta 
numa distância de 14,02m, confrontando com Melia 
Brasil Empreendimentos Alphaville Guarajuba Fase 
1 SPE Eireli, até o ponto onde teve início está 
descrição, encerrando uma área de 86.244,33 m².

III – DOCUMENTAÇÃO: o imóvel ao qual o 
loteamento será implantado foi adquirido pela 
PROPRIETÁRIA através do instrumento de 
alteração de Contrato Social de conferência de bens 
registrado junto a JUCEB registro nº 98083229 de 
22/06/2021, em fase de registro junto ao 1º Oficio de 
Registro de Imóveis de Camaçari.

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: 
trata-se de um loteamento predominantemente 
residencial sujeito ao regime instituído nos termos 
da Lei Complementar Municipal nº 913 de 03 de 
setembro de 2008 e Lei Federal nº. 6.766, de 19 de 
Dezembro de 1979 com alterações posteriores, 
composto de 72 (setenta e dois) lotes residenciais 
unifamiliares, distribuídos segundo planta 
arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: a área total da 
gleba do empreendimento é de 86.244,33 m² 
(oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro 
metros e trinta e três decímetros quadrados), assim 
distribuída: 

g. Área Residencial com 

57.664,64 m² (cinquenta e sete mil, 

seiscentos e sessenta de quatro 

metros e sessenta e quatro 

decímetros quadrados), equivalentes 
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à 66,86%(sessenta e seis vírgulas 

oitenta e seis centos) da área do 

empreendimento distribuída em 72 

(setenta e dois) lotes.

h) Áreas Públicas com 28.579,69 m² 
(vinte e oito mil, quinhentos e setenta e 
nove metros e sessenta e nove 
decímetros quadrados) equivalentes a 
33,14%(trinta e três virgulas e quatorze 
por cento) da área bruta do 
empreendimento, correspondendo a: 

e) Sistema viário totalizando 

21.828,38 m² (vinte e um mil, 

oitocentos e vinte e oito metros e 

t r i n t a  e  o i t o  d e c í m e t r o s  

quadrados), equivalentes a 

25,31%(vinte e cinco virgulas e 

trinta e um por cento) da área 

bruta do empreendimento;

f) Áreas verdes com 6.751,31 m² 

(seis mil, setecentos e cinquenta e 

um metros e tr inta e um 

d e c í m e t r o s  q u a d r a d o s ) ,  

equivalentes a 7,83% (sete 

virgula oitenta e três por centro) 

da área bruta do empreendimento 

e 21,28% (vinte e um virgula vinte 

e oito por cento) da área liquida do 

empreendimento;

Demais áreas previstas para doação foram 
realizadas quando da aprovação do Loteamento 
Alphaville Guarajuba – Fase 2, uma vez que este 
terreno se refere a área remanescente desta fase.

CLÁUSULA SEGUNDA – DIMENSIONAMENTO 
DO SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário das áreas residenciais será 
implantado pela PROPRIETÁRIA e apresenta: 
pista com largura mínima de 7,00m (sete metros), 
passeio de 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros), nos dois lados da rua, sendo 1,00m 
(um metro) de faixa gramada, mais 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de passeio e mais 1,30m 
(um metro e trinta centímetros) de faixa gramada, 
distribuídos entre o meio-fio e as áreas públicas.
A execução das calçadas em frente aos lotes 
privados será de responsabilidade dos futuros 
PROPRIETÁRIAS DOS LOTES e terão as 
seguintes dimensões: 
- Para lotes residenciais: calçada de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) de largura, nos 
dois lados da rua, sendo 1,30m (um metro e trinta 
centímetros) de faixa gramada e 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de passeio e 1,00m (um metro) 
de faixa gramada distribuído entre o meio-fio e lotes;

Todo o sistema será provido de sinalizações 
horizontal e vertical.

O sistema viário externo de acesso, via marginal à 
Rodovia,será implantado em pavimento revestido 
asfáltico e em conformidade com as normas 
aprovadas pelo CLN.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros seguirão ao estabelecido na 
legislação urbanística e ambiental vigente no 
Município de Camaçari, para os usos estabelecidos, 
podendo ser alterado se a legislação permitir.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedados a construção, ampliação ou 
alteração das unidades e das áreas públicas sem 
prévia e indispensável aprovação dos projetos pelo 
MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos 
parâmetros estabelecidos, bem como as seguintes 
proibições: 

g) Construção nas áreas de recuo frontal, 
lateral e de fundo, em qualquer lote, como 
edículas, com exceção das construções 
autorizadas pela legislação urbanística do 
Município;

h) Construções e ocupações nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, conforme 
legislação ambiental vigente;

i) Construções de muros entre a via marginal e 
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a Alameda Jequiriçá de modo a bloquear os 
acessos projetados por tratar-se de via 
pública.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para 
as construções, cuja via de acesso, possua 
infraestrutura concluída.

§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, 
sob qualquer hipótese.

CLÁUSULA QUINTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário interno 
implantado, definido pelas Alamedas Jaguaripe, 
Cariacá, Capivari, Caraíva, Tijuípe, exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, com pavimentação de piso 
intertravado, disposto sobre base de arenoso 
compactada, provido de sinalizações horizontal e 
vertical;

II – Acesso: O acesso será executado, 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA,  em 
pavimentação revestido com tratamento asfáltico na 
via marginal a Rodovia e piso intertravado em alguns 
trechos seguindo conforme projeto devidamente 
aprovado pela Concessionária Litoral Norte – CLN e 
apresentado a SEDUR;

III – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, com grama e piso cimentados ou 
intertravado, e em frente aos lotes residenciais serão 
executados pelos futuros PROPRIETÁRIAS 
DESSES LOTES, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PDC, conforme NBR 
9050/2004, revisada em 2020.

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de 
energia para a unidade imobiliária correspondente; 

V – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será realizado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição 
no loteamento. O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas vigentes e aprovado 
pela EMBASA.

VI –Rede de coleta de esgoto: o sistema de coleta 
de esgotos sanitários será implantado pela 
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de 
acordo com normas e diretrizes técnicas vigentes e 
aprovado pela EMBASA.

VII– Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de 
acordo com normas e diretrizes técnicas vigentes e 
aprovado pela SEDUR.

VIII - Paisagismo: as praças serão mantidas com o 
mínimo de 80% (oitenta por cento) da área 
permeável. Nos canteiros projetados e em todas as 
áreas verdes, serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a 
proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 

2
100,00m  (cem metros quadrados) de área 
permeável. As espécies exóticas serão toleradas 
apenas quando adaptadas ao ecossistema local. 
Os taludes e canteiros serão revestidos com grama 
natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima 
local, conforme projeto aprovado pela SEDUR; 

IX - Identificação das áreas públicas: as áreas 
verdes deverão ser urbanizadas, com tratamento 
paisagístico, resguardando as características do 
local e instalação de equipamentos urbanos, trilhas 
com piso acessível, iluminação pública, sendo que a 
vegetação composta de árvores de porte deverão 
ser devidamente sinalizadas com o nome científico 
e popular e deverão compor o projeto paisagístico 
aprovado nesta SEDUR, verificando o quanto 
estabelecido no Oficio SEI nº 304/2021 – 
DIBIO/ICMBiode 05 de julho de 2021, emitido pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras de infraestrutura 
será de 02 (dois) anos, a contar da data de 
expedição da Licença de Implantação de Obras, 
sendo prorrogável por 1 (um) ano por solicitação 
justificada da PROPRIETÁRIA. As obras deverão 
iniciar no prazo máximo de 1 (um) ano contado da 
expedição da referida licença.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E 
CONTRAPARTIDAS
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-
se a:

c. Cumprir quanto disposto no presente 

instrumento;

d. Solicitar a Prefeitura Municipal a 

Licença de Implantação de Obras, que 

autorizará a dar início às obras de 
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implantação do Loteamento;

e. Após emissão da Licença de 

Implantação de Obras, executar todas 

as obras relacionadas, de acordo com 

as especificações indicadas nas 

Cláusulas Terceira e Sexta do presente 

Termo de Acordo e Compromisso, às 

suas expensas e sob a sua exclusiva 

responsabilidade, no prazo indicado na 

cláusula sétima;

f. Responsabilizar-se pela construção 

de depósi to de l ixo d ispostos 

internamente para o veículo coletor 

responsável pelo recolhimento, de 

acordo com a viabilidade da empresa 

responsável pela limpeza urbana 

municipal;

g. Entregar ao Município as áreas 

doadas, livres e desembaraçadas de 

qualquer ônus, com tratamento 

paisagístico, conforme aprovado na 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente, instalação dos 

equipamentos urbanos, conforme 

detalhado na Cláusula Sexta do 

presente instrumento.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

- Fiscalizar o cumprimento deste Termo de 
Acordo e Compromisso;

- Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em 
especial a legislação ambiental;

- Liberar área caucionada integral ou 
parcialmente, assim que cumprida, 
comprovadamente, as disposições deste 
instrumento parcial ou em sua totalidade;

- Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do 
Loteamento, após vistoria e confirmação da 
conclusão das obras de infraestrutura do 
Lo teamen to  e  ap resen tação  dos  
documentos pertinentes ao caso;

- Observar, quando da aprovação de projetos 
de construção, reforma e ampliação, bem 
como da emissão de alvará, se foram 
atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:

g) Real izar  ind iv idualmente ou pe la  
Associação de Moradores e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das 

áreas comuns, colocando-o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal 
coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;

h) Respeitar as disposições deste Termo de 
Acordo e Compromisso, especialmente no 
que tange a legislação ambiental;

i) Cumprir as decisões da assembleia da 
Associação dos Moradores, que defina 
princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com 
os princípios apontados pelas licenças 
ambientais a que o empreendimento será 
submetido;

j) Apresentar para aprovação junto à 
Municipalidade, quaisquer projetos 
arquitetônicos de construção, reforma ou 
ampliação, só podendo dar início às 
respectivas obras, após o recebimento do 
alvará de construção correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, fica caucionado 
ao Município a área de 17.321,67m² (dezessete mil, 
trezentos e treze metros e dezesseis decímetros 
quadrados), equivalente a 30,03% (trinta virgula 
zero três por cento) da área total dos lotes, 
distribuída em 17 (dezessete) lotes, conforme 
relação a seguir, em conformidade com o art. 39 da 
Lei 913/2008:

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO LOTEAMENTO
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa 
ao registro do empreendimento com as devidas doações 
das áreas verdes e sistema viário de acesso.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
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assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 10 de Maio de 2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA FASE 2 SPE LTDA

PROPRIETÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0073/2022 (ELETRÔNICO) – 
C O M P E L –  AV I S O  D E  A B E R T U R A  -  
OBJETO:Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
23/05/2022 a partir das 09h00min; Abertura: 
24/05/2022, às 09h00min; Disputa: 24/05/2022, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º 937891. Tel.: 
(71) 3621-6655/6776 – Thatiana Campos Dacttes – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0074/2022 (ELETRÔNICO) – 
C O M P E L –  AV I S O  D E  A B E R T U R A  -  
OBJETO:Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
23/05/2022 a partir das 09h00min; Abertura: 
24/05/2022, às 09h00min; Disputa: 24/05/2022, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º 937892. Tel.: 
(71) 3621-6655/6776 – Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0075/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Aquisição de material de consumo para atender às 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 24/05/2022 a partir 

das 08h00min. Abertura: 26/05/2022, às 09h00min. 
Disputa: 25/05/2022 às 10h00min. (Horário 
Brasília).Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 938097. Tel.: (71) 3621-6880. 
Aricele Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

	
PREGÃO N.º 0076/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. Acolhimento: 24/05/2022 a partir 
das 08h00min; Abertura: 25/05/2022, às 08h30min; 
Disputa: 25/05/2022, às 11h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação nº: 938167. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO –          N.º 
0287/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
é o Registro de preço para aquisição de 
fornecimento e instalação de mobiliário e 
equipamento escolar, destinados à revitalização das 
cantinas e auditórios das unidades escolares e 
creches pertencentes à Rede Municipal de Ensino, 
creches conveniadas, bem como atender às 
demandas relativas às carteiras escolares dos anos 
iniciais e finais. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/05/2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO – 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0335/2022 – 
PREGÃO Nº 0287/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de fornecimento e instalação de mobiliário 
e equipamento escolar, destinados à revitalização 
das cantinas e auditórios das unidades escolares e 
creches pertencentes à Rede Municipal de Ensino, 
creches conveniadas, bem como atender às 
demandas relativas às carteiras escolares dos anos 
iniciais e finais. PROMITENTE FORNECEDOR: 
SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI-ME. DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA 
DE EDUCAÇÃO.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0336/2022 – 
PREGÃO Nº 0287/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
fornecimento e instalação de mobiliário e equipamento 
escolar, destinados à revitalização das cantinas e 
auditórios das unidades escolares e creches 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino, creches 
conveniadas, bem como atender às demandas relativas 
às carteiras escolares dos anos iniciais e finais. 
PROMITENTE FORNECEDOR: CRIARTE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 02/05/2022. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 04808.07.12.727.2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

HOMOLOGO o parecer da Comissão de Licitação e 
ADJUDICO em favor da empresa OXFORD COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.986.540/0001-11, o valor 
global de R$ R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), 
por estar habilitada e oferecer o menor preço para o 
fornecimento de água mineral para o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, de acordo com 
as quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência.

Camaçari, 02 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 04808.07.12.727.2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a contratação da empresa OXFORD 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.986.540/0001-11, com o valor global de R$ 5.050,00 
(cinco mil e cinquenta reais), conforme Processo 
Administrativo nº 04808.07.12.727.2022, com base no 
Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 - 
Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, que teve como 
objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de água mineral para o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, de acordo com 
as quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência.

DOTAÇÃO:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de 
Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de 
Consumo
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Fonte: 180200000 – Recursos Vinculados ao RPPS 
(Taxa Administrativa)

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 04809.07.12.727.2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022

HOMOLOGO o parecer da Comissão de Licitação e 
ADJUDICO em favor da empresa OXFORD COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.986.540/0001-11, o valor 
global de R$ 7.707,00 (sete mil setecentos e sete reais), 
por estar habilitada e oferecer o menor preço para o 
fornecimento de toner para o Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, de acordo com as 
quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência.

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

 Nº 04809.07.12.727.2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a contratação da empresa 
OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM 
DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.986.540/0001-11, com o valor global de R$ 7.707,00 
(sete mil setecentos e sete reais), conforme Processo 
Administrativo nº 04809.07.12.727.2022, com base no 
Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 - 
Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, que teve como 
objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de toner para o Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, de acordo com as 
quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência.

DOTAÇÃO:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de 

Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 180200000 – Recursos Vinculados ao RPPS 
(Taxa Administrativa)

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO 
DE JULGAMENTO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N° 04810.07.12.727.2022

O Pregoeiro Oficial do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, em conformidade com a Lei Federal Nº 
14.133/2021 e nas disposições do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 001/2022, que teve como objeto a contratação 
de empresa especializada em serviço de locação e uso de 
licenças de sistema de gestão previdenciária, aplicativos de 
atendimento e portal da transparência, incluindo os serviços 
de implantação, conversão e migração de dados e 
documentos, integrações, infraestrutura, treinamentos, 
suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa e 
evolutiva para o Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, do município de Camaçari/Bahia, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, informa que adjudicou 
e declarou vencedora do único lote a empresa AGENDA 
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.059.307/0001-68,com sede na Rua Barão de Melgaço, 
nº 3988, Centro Norte – Cuiabá/MT, conforme abaixo:

Lote Único: Valor Global de R$ 543.600,00 (quinhentos e 
quarenta e três mil e seiscentos reais).

Camaçari-BA, 25 de abril de 2022

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO OFICIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 N° 04810.07.12.727.2022

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Senhor Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, Diretor 
Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, com base no artigo 71, inciso IV da Lei nº 
14.133/2021, resolve:

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, Processo 
Administrativo nº 04810.07.12.727.2022, que teve como 
objeto a contratação de empresa especializada em serviço 
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de locação e uso de licenças de sistema de gestão 
previdenciária, aplicativos de atendimento e portal da 
transparência, incluindo os serviços de implantação, 
conversão e migração de dados e documentos, integrações, 
infraestrutura, treinamentos, suporte técnico e manutenção 
corretiva, adaptativa e evolutiva para o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, do município de 
Camaçari/Bahia, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência,

2. HOMOLOGAR o único lote à empresa AGENDA 
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.059.307/0001-68,com sede na Rua Barão de Melgaço, 
nº 3988, Centro Norte – Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 
543.600,00 (quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos 
reais);

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas 
cabíveis para a contratação da referida empresa.

Camaçari-BA, 06 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
CONTRATO Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 04810.07.12.727.2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

RESUMO DO OBJETO:Contratação de empresa 
especializada em serviço de locação e uso de licenças de 
sistema de gestão previdenciária, aplicativos de 
atendimento e portal da transparência, incluindo os serviços 
de implantação, conversão e migração de dados e 
documentos, integrações, infraestrutura, treinamentos, 
suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa e 
evolutiva para o Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, do município de Camaçari/Bahia, 
conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência do Edital de licitação 
do Pregão Eletrônico Nº 001/2022.

MODALIDADE: Contratação através de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, de acordo com 
as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021.
C O N T R A T A D A :  A G E N D A  A S S E S S O R I A  
PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ:00.059.307/0001-68
ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 3988, Centro Norte 
– Cuiabá/MT.

VIGÊNCIA:12 (doze) mesescontados da assinatura do 
presente termo
DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.

VALOR DO CONTRATO: R$ 543.600,00 (quinhentos e 
quarenta e três mil e seiscentos reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto Seguridade 

Servidores Municipais
Projeto: 2008 – Manutenção Serviços Técnicos e 

Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros 
PJ e 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação
Fonte: 18020000 – Recursos Vinculados ao RPPS (Taxa de 

Administração)

Camaçari-BA, 09 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 050/2022
DE 05 DE MAIO DE 2022

Designa  serv idor  para  f ins  de  
fiscalização da execução dos Contratos 
Administrativos nº 007/2017, 010/2017 e 
011/2017 para atender as necessidades 
da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
d e  C a m a ç a r i / B A  e  d á  o u t r a s  
providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 
de outubro de 2007.

Considerando as disposições constantes na Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007; 

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor BRUNO OLIVEIRA SILVA, 
mat .1027 ,pa ra  a tende r  as  necess idades  da  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari/BA:

I – CONTRATO Nº 007/2017, 010/2017 e 011/2017, 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos para uso Administrativo e Operacional 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT.

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de suplente 
a fim de substituir o titular especificado no inciso anterior, o 
servidor ALAN RICARDO SILVA DE JESUS, mat. 1015193.

Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Maio de 
2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

EM B
RANCO
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