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DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2022

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

EXONERAR A PEDIDO LUANNA LIMA DE HOLANDA 
CAVALCANTI, cadastro nº. 829316, do cargo de 
Coordenadora, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
do Governo - SEGOV, em 01 de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:
 
DESTITUIR A PEDIDO JAMAIRA ESQUIVEL SCHITINI, 
cadastro n°. 828959, da função de Confiança de Vice-
Diretora de Unidade Escolar II, FCE V-B, da Escola Normal 
de Camaçari, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 03 de outubro de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

DESIGNAR SHEYLA DANIELA OLIVEIRA, cadastro n°. 
9296, para a função de Confiança de Secretária de 

DECRETO Nº 7795/2022
DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre o Ponto Facultativo para o 
Funcionalismo Público Municipal, em 
comemoração ao Dia Nacional do Servidor 
Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro e ́ celebrado o 
Dia Nacional do Servidor Público;

CONSIDERANDO que, no corrente ano, o dia 28 de 
outubro cairá na sexta-feira que antecede o dia de votação 
no segundo turno das eleições;

CONSIDERANDO que o feriado do dia 15 de novembro 
cairá numa terça-feira;

DECRETA

Art. 1º A transferência do ponto facultativo para 
comemorativo do Dia do Servidor Público, do dia 28 de 
outubro de 2022 para o dia 14 de novembro de 2022, 
segunda-feira véspera do feriado de 15 de novembro de 
2022 (Proclamação da República).

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja paralisação seja inadmissível, por exercerem 
atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente de Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelo dia objeto do ponto facultativo 
previsto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrara ́ em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 18 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
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Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Experimental 
Professora Marina Tavares Cardoso, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 03 de outubro de 
2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:
 
DESIGNAR JAMAIRA ESQUIVEL SCHITINI, cadastro n°. 
828959, para a função de Confiança de Vice-Diretora de 
Unidade Escolar III, FCE VI-B, do Centro Integrado de 
Educação Infantil da Bomba, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 04 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.           

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 919/2022
DE 25 DE AGOSTO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  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  
001514.11.02.895.2022,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
ROSENEIA DOS SANTOS SIMOES, matrícula nº 63171, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
MERENDEIRA 40H, lotado na SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO - SEDUC, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 01 de setembro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 25 DE AGOSTO DE 
2022.  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1083/2022
DE 16 DE SETEMBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  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  
001537.11.02.895.2022,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a TALHER 
NASCIMENTO DA FONSECA DE MELO, matrícula nº 
63685 ,  ocupan te  do  ca rgo  de  p rov imen to  
efetivo/estatutário de MERENDEIRA 40H, lotado na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, a partir de 02 de Outubro de 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 16 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

	PORTARIA Nº 051/2022
DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, 
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RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor Edmar de Melo e Silva 
Sobrinho, cargo Coordenador, matrícula nº 61857 para 
desempenhar função de Fiscal do contrato nº 0361/2022, 
firmado com a empresa SAFIRA TURISMO LTDA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa 
de 01 de setembro de 2022, revogada as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 06 DE OUTUBRO 
DE 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

	CONTRATO Nº 0336/2022

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa DESENVOLVIDA 
-  I N S T I T U T O  P A R A  O  
DESENVOLVIMENTO HUMANO.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, 
d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  C O N T R ATA N T E ,  e  
D E S E N V O LV I D A  -  I N S T I T U T O  PA R A  O  
DESENVOLVIMENTO HUMANO, com sede na Avenida 
Luís Viana Filho, 7416 – Edf. Alpha Medical Center – 
Sala 602, Paralela, Salvador - BA, e-mail: 
contato@institutoibds.org, (71) 2132-7137/98802-
8778, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 26.722.539/0001-48, 
representada neste ato por Helder Barbosa de Lucas, 

o  portador da carteira de identidade n. 2730287-31/SSP-
BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
433.838.155-87, doravante denominada CONTRATADA, 
perante as testemunhas adiante firmadas, resolvem 
pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho do processo administrativo 
n.º 00219.11.07.611.2021 e que se regerá pelo disposto na 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação 
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei 
Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a 
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas 
seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de 
transcrição, os documentos:

a) Processo Administrativo nº. 00219.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0146/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;

c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0041/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
médicos, em caráter complementar, visando a 
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, de acordo com o Anexo I do Edital do 
PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL e 
proposta da CONTRATADA que são parte integrante 
deste instrumento independente de transcrição.

Parágrafo único	 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 
65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$  (Seis 6.930.527,76
milhões novecentos e trinta mil e quinhentos e vinte e 
sete reais e setenta e seis centavos), constante da 
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto.

§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão 
executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mensalmente, após atesto da 
nota fiscal/fatura, e ocorrerá na data de vencimento a ser 
acordada conforme ordem de serviço.
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ao mês da última competência vencida, 
compatível com o efeito declarado, na 
forma do parágrafo 4º, do artigo 31, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

c) Planilha contendo a relação dos 
trabalhadores, informando o local de 
trabalho, as horas laboradas, cópia das 
folhas ponto, devidamente atestadas, 
pelo servidor público responsável pelo 
local onde o trabalho terceirizado foi 
desenvolvido;

d)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 
relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, no âmbito da RFB e da 
PGFN abrangendo inclusive as 
contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” e “d” do parágrafo único do 
art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 
1991, com base na Portaria Conjunta 
RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014;

e)   Prova de regularidade com as Fazendas 
Estaduais e Municipais da sede da 
licitante.

f)  Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação de Certificado 
de Regularidade de Situação/CRF.

g) Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de 
Cer t i dão  Nega t i va  de  Déb i tos  
Trabalhistas (CNDT), com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta dias), 
contados da data de sua emissão, de 
acordo com a Legislação federal “Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011”.

§ 9º Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos relacionados nos incisos e 
alíneas previstas nesta cláusula, bem como enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas 
pela adjudicatária ou decorrentes do contrato.

§ 10 Será retido mensalmente do valor bruto faturado pela 
CONTRATADA o percentual de XX,XX %, equivalente às 
provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, 
abono de férias, décimo terceiro salário e multa do FGTS 
por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos 
encargos previdenciários, sociais e FGTS sobre férias, 
abono de férias e décimo terceiro salário dos 
trabalhadores empregados na execução direta deste 
contrato, conforme determinação constante na Lei 
Estadual nº 12.949/2014, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 15.219/2014 e pelo Ato Normativo nº 
014/2014, e normas que eventualmente os alterem ou 
substituam;

§1º Os pagamento pelos serviços prestados será efetuado 
em parcelas mensais, conforme medição, através de 
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias 
úteis, contados a partir do atesto Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada, de acordo com os quantitativos 
efetivamente realizados mês a mês.

§2º Poderão ser realizados contingenciamentos no objeto 
contratual, e, por conseguinte, nos valores pagos, para 
atendimento dos interesses da Administração Pública 
Municipal, mediante o ingresso dos aprovados em 
concurso público ou REDA realizados por esta 
Municipalidade.

§3º A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota 
Fiscal, relatório detalhado dos serviços realizados em 
cada Unidade de Saúde, constando o quantitativo de 
médico mobilizado, as horas trabalhadas, faltas, 
substituições, e todas as intercorrências contratuais.

§4º  O preço global a ser pago à CONTRATADA deverá 
incluir todas as despesas tais como: as correspondentes à 
mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais, 
utilização de máquinas e equipamentos, tributos, 
emolumentos, seguros - inclusive contra acidentes de 
trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer 
natureza, para a entrega CIF/Camaçari.

§5º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 
providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerado, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nenhum 
pagamento será efetuado à contratada enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

§6º Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo 
ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado 
após a data de abertura da licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na 
forma da lei.

§7º  Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará 
serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que 
não tenham sido prévia e expressamente autorizados, 
através de termo aditivo.

§8ºPor ocasião do pagamento deverá ser apresentado 
pela CONTRATADA, notas fiscais devidamente atestada, 
pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
presente contrato, acompanhados dos seguintes 
documentos:

a) Folha de pagamento de pessoal dos 
empregados que prestam serviço à 
CONTRATADA;

b) Guia de recolhimento do INSS, FGTS, 
ISS, PIS, GFIP e IRRF, correspondente 
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§ 11 A definição do percentual a ser retido tem por base o 
cálculo proporcional entre o valor total da fatura e o valor 
correspondente, em reais, à totalidade das provisões de 
encargos a serem retidas;

§ 12 A totalidade das provisões refletirá o produto, em 
reais, da aplicação, em todos os postos de serviço 
contratados, do somatório dos percentuais relativos às 
provisões obrigatórias, discriminados pela da 
CONTRATADA quando da apresentação da fatura com a 
composição dos custos, sobre a totalidade dos 
componentes salariais relativos às peculiaridades de cada 
posto;

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados nas unidades de 
saúde do Município de Camaçari, conforme tabela a 
constante no Anexo I e mencionado em ordem de serviço, 
baseado na necessidade da Secretaria de Saúde.

Poderá sofrer alterações na relação das unidades a serem 
atendidas por esta contratação no decorrer da execução 
do contrato.

Caso haja qualquer alteração nos endereços das 
un idades ,  a  CONTRATADA será  no t i f i cado  
expressamente em até 48h após a efetiva mudança.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

§ 1º A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.

§ 3º  Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses, poderá haver reajustamento de 
preço, ficando definido o INPC - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor do IBGE, como índice de 
preço básico a ser utilizado nos cálculos de 
reajustamento, ou outro na forma da Lei.

C L Á U S U L A  S É T I M A  –  D A  
E X E C U Ç Ã O / F O R N E C I M E N T O  D O S  
PRODUTOS/SERVIÇOS

§ 1º O s  s e r v i ç o s / p r o d u t o s  d e v e r ã o  s e r  
iniciados/executados/entregues conforme Anexo I - 
Termo de Referência 

§ 2º A execução/fornecimento dos produtos/serviços 
deverá ser efetuada no prazo estabelecido, de 
acordo com o Anexo I – Termo de Referência deste 
edital, mediante conferência obrigatória pela 
Comissão de Recebimento da CONTRATANTE, se 
estiver de acordo com as especificações da 
Proposta de Preços e do Termo de Referência deste 
instrumento.

§ 3º A CONTRATADA deverá corrigir remover ou 

substituir totalmente às suas expensas, os 
produtos/serviços quais se verificarem vícios, 
defeitos ou desconformidades no total ou em parte 
com o objeto desta licitação.

§ 4º A gestão e fiscalização dos serviços serão 
realizadas pela Secretaria da Saúde (SESAU), para 
verificação do cumprimento das Clausulas 
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o 
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou 
eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

§ 5º O instrumento de Ordem de Serviço será expedido 
pela SESAU que instruirá a execução progressiva 
dos t rabalhos e que documentarão as 
comprovações dos serviços quando realizados, 
estabelecendo expressamente a relação e prazos 
para execução dos serviços autorizados.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer 
aos direitos e obrigações a seguir:

§1ºDOS DIREITOS

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e nos prazos convencionados.

§2ºDAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a)Efetuar o pagamento ajustado;

b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias 
à regular execução do contrato;

c)Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do 
Pregão n.º 0146/2021 (Eletrônico) – COMPEL), e 
da proposta apresentada, independente de 
transcrição;

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar 
com equipamentos individuais, se for o caso;

c)  Manter  durante a contratação,  em 
compatibilidade com as obrigações por ele 
mantidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
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documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais;

e) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de 
duplicatas.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da 
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão 
até a vigência das garantias previstas na Legislação.

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 

graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo 

de sanções civis e criminais, após o prévio processo 

administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 

leves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 

contratado, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço;

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o 
valor da fatura do fornecimento do produto/serviço;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que 
haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:	
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 
vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 

da Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às condições estabelecidas no 
contrato: multa de 10% a 20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 10% a 20%;

c) adulterar ou alterar características físicas do 
objeto contratado: multa de 20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
objeto contratado falsificado, furtado ou danificado: 
multa de 20% e rescisão contratual;

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 
terceiros: multa de 20%.

f) A suspensão temporária do fornecedor cujo 
contrato com a Administração Pública Municipal 
esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de 
outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe 
foi imposta.

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer 
por duas vezes nas suspensões elencadas nos 
incisos III e IV desta Cláusula e/ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da penalidade aplicada.

h) As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente 
ao valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração.

I) A multa poderá ser aplicada cumulativamente 
com as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos 
causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato.

j) As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a delegação 
para a sanção prevista no inciso I, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
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k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado 
da notificação administrativa à Contratada, sob 
pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, 
no todo ou em parte, da execução do objeto desta licitação 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos 
dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

on. 8.666/93;

b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, 
reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A  D É C I M A  Q U A R T A  –  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do material, 
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 

prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
leg is lação  v igen te ,  quando comun icados  à  
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições 
fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra 
efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com 
o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando 
as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes 
o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari-BA, 05 de setembro de 2022.

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

DESENVOLVIDA - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

REPRESENTANTE LEGAL

PORTARIA N° 0002/2022
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

    
A SECRETÁRIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com fulcro nos arts. 87 e 88 
que dispõe sobre o gozo de férias desfrutadas pelos 
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servidores, da Lei Municipal n° 407 de 30 de agosto de 
1998, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari, Lei nº 1522/2017 de 28 de dezembro de 2017 e 
Lei nº 1624/2020 de 24 de abril de 2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE

CONCEDER as servidoras, férias relativa aos períodos 
aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:

GABINETE DA SECRETÁRIA DA MULHER DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 
2022.

MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA MULHER

PORTARIA Nº 186/2022
DE 30 DE SETEMBRO 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 
02187.22.09.461.2022, de 29 de julho de 2022,

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 OPERA ENERGY POSTO CEGONHA LTDA, 
inscrito (a) no CNPJ sob nº 15.023.822/0001-65, para 
reforma/ampliação e continuidade da atividade de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, localizado na Via de Ligação, S/N, Polo 
Petroquímico, CEP: 42.810-260, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM 576.039 E e 8.598.877 S , com área 
total de 34.085,80 m², área total construída 4.525,10 m2, 
área a ser ampliada 973,39 m², composto por área de 
abastecimento, lavagem, borracharia, lanchonete, 
restaurante, etc , com capacidade de armazenamento de 
270 m³, numa área total de 34.085,80 m², sendo 60 m³ de 
diesel S-10, 15 m³ de diesel comum, 15 m³ de gasolina 

comum, 15 m³ gasolina aditivada, 15 m³ de etanol e 150 m³ 
de GNV, inserido na Zona Industrial – ZI, da Macrozona CA 
– ZI - Polo Industrial , conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 
de janeiro de 2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de 
setembro de 2008, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I – Apresentar no 
prazo de 45 (quarenta e cinco dias): Diagnóstico do lençol 
freático e solo, num raio de influência do empreendimento 
de 100 m, com análises de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) e 
análises de PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos); II - Realizar obra conforme projeto aprovado 
pela SEDUR; III - Manter e atualizar: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - 
PGRSCC, conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual Nº 12.932/2014; b) Programa de Educação 
Ambiental - PEA, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; IV -  Adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase 
de ampliação/reforma, 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 
d e v i d a m e n t e  l i c e n c i a d a ;  c )  I n s t a l a r  n o
canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não 
sendo admitido sumidouro, bem como, destinar o efluente
coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas e/ou utilizar sanitários existentes no posto ; d) 
Adquirir substância mineral para reforma/ampliação 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, estabelecendo
limitações físicas que dificultem o acesso direto a 
vegetação nativa e as áreas verdes existentes ; f) Garantir 
a implementação do Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho da Construção Civil - PCMAT, 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual - EPI pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; g) Aplicar 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, 
com o objetivo da promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está articulado 
com o Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA a ser implementado; h) Realizar treinamento com os 
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funcionários para situação de emergência; i) Remover na 
conclusão d a reforma/ampliação todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; V - Priorizar a contratação de mão de obra 
local; VI - Operar o empreendimento conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT; VII - Realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; VIII - Monitorar os efluentes 
utilizando os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos 
em suspensão; IX - Apresentar à CLA/SEDUR quando da 
renovação, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; IX 
-  Encaminhar as águas do pátio de abastecimento para 
caixaseparadora água e óleo; X – Realizar a limpeza das 
canaletas de forma periódica; XI - Promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização d os 
Programas de Educação Ambiental – PEA, treinamento 
quanto a aplicação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólido – PGRS, do Plano de Emergência 
Ambiental – PEA, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e apresentar a SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta licença a documentação 
comprobatória, com os resultados obtidos; XII – 
Disponibilizar mais recipientes para a coleta seletiva, para 
a rmazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou 
produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XIII - Manter em condições 
adequadas de funcionamento: a) os equipamentos e 
sistemas de det ecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações; b) as caixas separadoras de 
água/óleo e conjunto de canaletas, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado por 
empresas licenciadas; c) o sistema de segurança contra 
incêndio e pânico, devendo ser periodicamente atualizado; 
XIV - Manter atualizado e em local visível de fácil acesso, 
os relatórios de manutenção preventiva dos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XV - 
Informar imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência 
de vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XVI - Realizar apenas descarga selada, nas 
operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o combustível 
q u e  e v e n t u a l m e n t e  d e r r a m a r  q u a n d o  d o  
descarregamento; XVII - Dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XVIII – Realizar 
treinamento específico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XIX - 
Requerer previamente à SEDUR a competente licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia 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 os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Na publicação desta Portaria, revoga-se a Portaria 
Nº 179/2020 de 21.12.2020, Publicada no DOM em 
23.12.2020.

Art. 6.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 191/ 2022
DE 03 DE OUTUBRO 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 
01083.22.09.461.2022, de 13 de abril de 2022,

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 3 (três) anos, ao 
interessado PRIORI ONE EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 39.676.070/0001-08, com 
endereço na Avenida Luis Viana Filho, n° 6462, Wall 
Street, Sala 604, Patamares, Salvador/BA, para a 
implantação de um empreendimento pluriresidencial, do 
tipo Village, com 28 unidades habitacionais, área total do 
terreno de 3.600,00 m², sendo área construída de 1.894,86 
m², área ocupada de 961,52  m²,  área permeável de 
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2.459,29 m²; área verde de uso comum de 966,29 m²,  taxa 
de permeabilidade de 68,31%, com 31 vagas de 
estacionamento,  localizado no Loteamento Cidade 
Jerusalém, Quadra N, Lotes 01 e 02, Itacimirim, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 
(Long/Lat) 604.452,658 / 8.606.785,173, inserido na Zona 
de Expansão Controlada – ZEC 2, da Macrozona MG-
ZU.4, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e 
na Zona A da APA Lagoas de Guarajuba, conforme 
Resolução Cepram n° 388, de 27 de fevereiro de 1991. 
Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar na CLA/SEDUR para 
aprovação: a) projeto de paisagismo aprovado, sendo 
exigido no projeto 70 % de espécies nativas (arbóreas) 
localizadas na região do empreendimento e plantio de 

201 espécie arbórea para cada 100 m  de área 
permeável; II - adotar as medidas necessárias a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção do 
empreendimento, 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 e manter: a) o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção 
(PCMAT); b) o Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil (PGRSCC); c) o Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; d) o Plano de enriquecimento 
e recuperação da vegetação (PREV) priorizando a 
manutenção da vegetação nativa nas áreas verdes 
remanescentes do empreendimento; IV – executar os 
projetos depois de aprovados na CLA/SEDUR: 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, atendendo as 
exigências da EMBASA para entroncar nas redes 
existentes; V - 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; VI – 
cumprir o termo da manifestação, Termo de Compromisso 
n° 11/2022, de 21 de março de 2022, apresentando 
relatór io de cumprimento de condic ionantes 
acompanhado dos documentos comprobatórios; VII -  
solicitar Outorga no INEMA, informa-se da necessária 
autorização em caso de: a) utilização de poços ou fontes 
naturais; b) lançamento de efluente em corpo hídrico; c) 
intervenções em corpos hídricos; VIII - 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; IX - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município, conforme AOP n° 
029/2021 de 18/08/2021; X - manter protegidas todas as 
áreas de preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XI - 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; XII - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar anualmente, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado 
deverá apresentar à SEDUR relatório de cumprimento 
de condicionantes estabelecidos nesta Portaria; 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. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia 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.
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Art. 4.º 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. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE 
OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 195/2022
  DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do 
Remembramento de 04 (quatro) Áreas 
de Terra Desmembradas do Lote 11 e 11 
A, integrantes do NÚCLEO COLONIAL 
BOA UNIÃO, situada na Estrada do 
Coco, km 10, no Distrito de Abrantes, no 
município de Camaçari, medindo 
6.362,05m², 12.292,77m², 3.190,08m² e 
1.760,00m², respectivamente, a ser 
remembrado em 01 área cujo o lote 
resultante denominará “Área Unificada” 
com área total de 23.604,90m², na forma 
que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 002816.22.09.836.2022, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 04 (quatro) Áreas 
de Terra Desmembradas dos Lotes 11 e 11 A, integrantes 
do NÚCLEO COLONIAL BOA UNIÃO, situada na Estrada 
do Coco, km 10, no Distrito de Abrantes, registradas no 
Cartório de Imóveis de Camaçari sob matrículas de n°s 
23.576, 24.224, 24.468 e 25.201, inscritas no Censo 
Imobiliário Municipal sob n°s 110974, 112548, 059029 e 
065432, com a área total de 23.604,90m².

	
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da Empresa QUALITAS PATRIMONIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº: 08.209.201/0001-05, 
representadas pelo Sr. José Eugenio Barreto da Silva.

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

LOTE 11 (MAT. 23.576)

Partindo do vértice V12, de coordenadas N 8.579.653,81 
m e E 578.020,09 m, situado no limite com  MATRÍCULA 
25.501, deste segue com azimute de 102°52'40" e 
distância de 80,32 m, confrontando neste trecho com  
MATRÍCULA 25.501, até o vértice V6, de coordenadas N 
8.579.635,91 m e E 578.098,38 m, deste, confrontando 
neste trecho com  ESTRADA DO CÔCO, seguindo com 
azimute de 210°45'10" e distância de 38,63 m chega-se ao 
vértice V7, de coordenadas N 8.579.602,71 m e E 
578.078,63 m, deste, confrontando neste trecho com  
ESTRADA DO CÔCO, seguindo com azimute de 
211°32'25" e distância de 46,05 m chega-se ao vértice V8, 
de coordenadas N 8.579.563,46 m e E 578.054,54 m, 
deste, confrontando neste trecho com  ACESSO LOCAL, 
seguindo com azimute de 280°23'07" e distância de 75,52 
m chega-se ao vértice V9, de coordenadas N 8.579.577,08 
m e E 577.980,26 m, deste, confrontando neste trecho com  
MATRÍCULA 24.224, seguindo com azimute de 27°25'59" 
e distância de 86,46 m chega-se ao vértice V12, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Fechando um 
polígono com área de 6.362,05m² e perímetro de 
326,98m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39º WGr. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

LOTE n° 11 (MAT. 24.224)

Partindo do vértice V1, de coordenadas N 8.579.721,43 m 
e E 577.958,38 m, situado no limite com  RIO JOANES 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, deste 
segue com azimute de 98°58'48" e distância de 80,50 m, 
confrontando neste trecho com  RIO JOANES LOCAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, até o vértice V2, de 
coordenadas N 8.579.708,86 m e E 578.037,89 m, deste, 
confrontando neste trecho com  RIO JOANES LOCAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, seguindo com 
azimute de 100°29'26" e distância de 8,20 m chega-se ao 
vértice V3, de coordenadas N 8.579.707,37 m e E 
578.045,95 m, deste, confrontando neste trecho com  
MATRÍCULA 24.468, seguindo com azimute de 
204°48'15" e distância de 37,50 m chega-se ao vértice 
V11, de coordenadas N 8.579.673,33 m e E 578.030,22 m, 
deste, confrontando neste trecho com  MATRÍCULA 
25.501, seguindo com azimute de 207°25'59" e distância 
de 21,99 m chega-se ao vértice V12, de coordenadas N 
8.579.653,81 m e E 578.020,09 m, deste, confrontando 
neste trecho com  MATRÍCULA 23.576, seguindo com 
azimute de 207°25'59" e distância de 86,46 m chega-se ao 
vértice V9, de coordenadas N 8.579.577,08 m e E 
577.980,26 m, deste, confrontando neste trecho com  
ACESSO LOCAL, seguindo com azimute de 280°02'49" e 
distância de 87,10 m chega-se ao vértice V10, de 
coordenadas N 8.579.592,27 m e E 577.894,49 m, deste, 
confrontando neste trecho com  CONDOMÍNIO VALE 
VERDE, seguindo com azimute de 26°19'14" e distância 
de 144,10 m chega-se ao vértice V1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Fechando um polígono com 
área de 12.292,77m² e perímetro de 465,84m². Todas as 
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coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGr. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 

LOTE n° 11 (MAT. 24.468)

Partindo do vértice V3, de coordenadas N 8.579.707,37 m 
e E 578.045,95 m, situado no limite com RIO JOANES 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, deste 
segue com azimute de 100°29'26" e distância de 86,98 m, 
confrontando neste trecho com RIO JOANES LOCAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, até o vértice V4, de 
coordenadas N 8.579.691,53 m e E 578.131,48 m, deste, 
confrontando neste trecho com ESTRADA DO CÔCO, 
seguindo com azimute de 210°45'10" e distância de 41,43 
m chega-se ao vértice V5, de coordenadas N 8.579.655,93 
m e E 578.110,30 m, deste, confrontando neste trecho com 
MATRÍCULA 25.501, seguindo com azimute de 
282°15'30" e distância de 81,95 m chega-se ao vértice 
V11, de coordenadas N 8.579.673,33 m e E 578.030,22 m, 
deste, confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
24.224, seguindo com azimute de 24°48'15" e distância de 
37,50 m chega-se ao vértice V3, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Fechando um polígono com área de 
3.190,08m² e perímetro de 247,86m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGr. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

 LOTE n° 11 (MAT. 25.201)

Partindo do vértice V11, de coordenadas N 8.579.673,33 m 
e E 578.030,22 m, situado no limite com MATRÍCULA 
24.468, deste segue com azimute de 102°15'30" e 
distância de 81,95 m, confrontando neste trecho com 
MATRÍCULA 24.468, até o vértice V5, de coordenadas N 
8.579.655,93 m e E 578.110,30 m, deste, confrontando 
neste trecho com ESTRADA DO CÔCO, seguindo com 
azimute de 210°45'10" e distância de 23,30 m chega-se ao 
vértice V6, de coordenadas N 8.579.635,91 m e E 
578.098,38 m, deste, confrontando neste trecho com 
MATRÍCULA 23.576, seguindo com azimute de 
282°52'40" e distância de 80,32 m chega-se ao vértice 
V12, de coordenadas N 8.579.653,81 m e E 578.020,09 m, 
deste, confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
24.224, seguindo com azimute de 27°25'59" e distância de 
21,99 m chega-se ao vértice V11, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Fechando um polígono com área de 
1.760,00m² e perímetro de 207,56m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro.

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:
                            

LOTE UNIFICADA - RESULTANTE DO 
REMEMBRAMENTO:

Partindo do vértice V1, de coordenadas N 8.579.721,43 m 
e E 577.958,38 m, situado no limite com  RIO JOANES 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, deste 
segue com azimute de 98°58'48" e distância de 80,50 m, 
confrontando neste trecho com  RIO JOANES 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, até o 
vértice V2, de coordenadas N 8.579.708,86 m e E 
578.037,89 m, deste, confrontando neste trecho com  RIO 
JOANES LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA, seguindo com azimute de 100°29'26" e distância de 
8,20 m chega-se ao vértice V3, de coordenadas N 
8.579.707,37 m e E 578.045,95 m, deste, confrontando 
neste trecho com  RIO JOANES LOCAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, seguindo com 
azimute de 100°29'26" e distância de 86,98 m chega-se ao 
vértice V4, de coordenadas N 8.579.691,53 m e E 
578.131,48 m, deste, confrontando neste trecho com  
ESTRADA DO CÔCO, seguindo com azimute de 
210°45'10" e distância de 41,43 m chega-se ao vértice V5, 
de coordenadas N 8.579.655,93 m e E 578.110,30 m, 
deste, confrontando neste trecho com  ESTRADA DO 
CÔCO, seguindo com azimute de 210°45'10" e distância 
de 23,30 m chega-se ao vértice V6, de coordenadas N 
8.579.635,91 m e E 578.098,38 m, deste, confrontando 
neste trecho com  ESTRADA DO CÔCO, seguindo com 
azimute de 210°45'10" e distância de 38,63 m chega-se ao 
vértice V7, de coordenadas N 8.579.602,71 m e E 
578.078,63 m, deste, confrontando neste trecho com  
ESTRADA DO CÔCO, seguindo com azimute de 
211°32'25" e distância de 46,05 m chega-se ao vértice V8, 
de coordenadas N 8.579.563,46 m e E 578.054,54 m, 
deste, confrontando neste trecho com  ACESSO LOCAL, 
seguindo com azimute de 280°23'07" e distância de 75,52 
m chega-se ao vértice V9, de coordenadas N 8.579.577,08 
m e E 577.980,26 m, deste, confrontando neste trecho com  
ACESSO LOCAL, seguindo com azimute de 280°02'49" e 
distância de 87,10 m chega-se ao vértice V10, de 
coordenadas N 8.579.592,27 m e E 577.894,49 m, deste, 
confrontando neste trecho com  CONDOMÍNIO VALE 
VERDE, seguindo com azimute de 26°19'14" e distância 
de 144,10 m chega-se ao vértice V1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Fechando um polígono com 
área de 23.604,90m² e perímetro de 631,80m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGr.  Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil Haroldo Santos Tavares sob. Registro 
de n° 0504938037, nos termos da ART de n° BA 
20180213846.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Terça-feira
18 de Outubro de 2022 - Ano XX

Nº 2013 - Página 13 de 19

Art. 7º -  Este documento renova a Portaria nº 129/2022, 
de 27 de junho de 2022.

Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

  AGDA SILVA COSTA
DIRETORIA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 198/2022
DE 11 DE OUTUBRO DE 2022

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 
02468.22.09.743.2022, de 24 de agosto de 2022, 

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (um) ano, à 
EMPREENDIMENTO ENSEADA DOS PESCADORES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 17.262.213/O001-94, 
com sede na Avenida do Contorno, número 8123, Cidade 
Jardim, no município de Belo Horizonte – MG, para 
implantação empreendimento turístico denominado Hotel 
Porto Busca Vida Resort, composto por 24 unidades 
hoteleiras/residenciais, 01 centro de apoio náutico com 
piscina e deck, e sistema viário para circulação interna,  
numa área total do terreno escriturado de 117.598,98  
m² e área do projeto de 117.589,90 m², no Condomínio 
Porto Busca Vida, a saber:a área do projeto está situada 
no Condomínio Porto Busca Vida Resort - Estrada do 
Coco, Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na 
Zona de Ocupação Controlada – ZOCON 1 e na 
Macrozona Urbana do Capivara – AB-ZU.3, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, a região 
possui domínio do Bioma Mata Atlântica, numa área 
total de 117.589.90 m², mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I -
apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias o Plano de 
Manejo da Fauna Silvestre, para área requerida; 
apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto 
paisagístico e levantamento das espécies arbustivas e 
herbáceas com avaliação do potencial paisagístico das 

espécies; II -  exclui-se dessa Autorização a vegetação 
localizada nas Áreas de Preservação Permanente – APP, 
áreas alagáveis, a vegetação dos fragmentos florestais de  
Mata Atlântica das Áreas verdes de floresta em estágio 
médio de regeneração, citado no inventário florestal 
apresentado pelo requerente; III - implantar o paisagismo, 
aprovado pela SEDUR, utilizando de espécies nativas 
autóctones e indivíduos vegetais resgatados na área do 
empreendimento; IV - apresentar, no prazo de 60 
(sessenta) dias, para aprovação, plano de resgate da flora 
a ser executado antes da supressão, visando resgatar as 
espécies adequadas para serem utilizadas no projeto 
paisagístico e revegetação da APP; V - apresentar, em até 
90 (noventa) dias para aprovação da CLA/SEDUR, e 
executar, Projeto de revegetação da APP na proporção de 
2 para 1 (o dobro da APP incidente à área em tela) com 
cronograma de execução de plantio e manutenção, por no 
mínimo 2 anos, como medida compensatória pela 
supressão da vegetação, utilizando indivíduos e 
resgatados da supressão e mudas de espécies autóctones 
com altura a partir de 1,5 m, sendo que esta deve ser 
previamente acordada por esta CPA/SEDUR; VI - 
apresentar à CLA/SEDUR, relatório de execução da 
revegetação a cada atividade realizada, durante 2 anos; 
VII - realizar tratamento fitossanitário na vegetação 
que não será suprimida encontrada na área do 
empreendimento; VIII - empilhar e acomodar na área do 
empreendimento as toras e lenhas nos limites do imóvel, 
proceder a cubagem rigorosa e procurar orientação da 
CPA/SEDUR sobre o destino a ser dado ao material; IX - 
acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, em 
área adequada para processamento em composto vegetal 
orgânico e utilizar, posteriormente, no enriquecimento do 
solo das áreas verdes e na revegetação das APP; X – 
realizar o resgate da flora, antes e durante a supressão, 
com equipe técnica capacitada, visando resgatar as 
espécies arbustivas e herbáceas, inclusive todos os 
indivíduos da espécie Allagoptera brevicalyx para serem 
utilizadas no projeto paisagístico e na revegetação das 
APP; XI - após o término das atividades de supressão, 
deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 
(trinta) dias,relatório conclusivo sobre as atividades 
realizadas, contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida, sinalização das áreas protegidas, 
comprovação da utilização do material vegetal, da 
destinação do material lenhoso, da afugentamento da 
fauna e do resgate da flora.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 166,39 m³;

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada ao Alvará de 
Construção emitido mediante o nº 002/2021;

Art. 4º -Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da autorização ambiental descumprir 
os prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.
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Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 199/2022
DE 11 DE OUTUBRO 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 
01197.22.09.828.2022, de 27 de abril de 2022,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder RENOVAÇÃO LICENÇA DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado EMPREENDIMENTO ENSEADA DOS 
PESCADORES LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob nº 
41.925.810/0001-36, com sede na Avenida Cardeal da 
Silva, 2312, Rio Vermelho, Salvador/BA,  para a 
continuidade da implantação de um empreendimento 
Turístico-Hoteleiro, do tipo Condomínio de Unidades 
Hoteleiras Autônomas, numa área total do terreno 
escriturado de 117.598,98  m² e área do projeto de 
117.589,90 m², com 24 unidades hoteleiras residenciais, 
equipamentos especiais composto de decks e piscinas, e 
sistema viário para circulação interna, sendo área de 
preservação permanente de 94.174,82 m², área líquida de 
23.424,16 m², área UHA privativa de 19.171,49 m², 
sistema viário com estacionamento de 4.252,67 m², área 
total ocupada de 6.719,11 m², área total construída de 
11.957,27 m², área deck/piscina de 2.685,42 m², área 
permeável de 103.941,78 m², taxa de permeabilidade de 
88,38%, localizado no Condomínio Porto Busca Vida 
Resort, Sub-Zona R4, Busca Vida, Distrito de Abrantes, 
nas coordenadas UTM (Long/Lat) 578.853,038 / 
8.576.730,231, inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada - ZOCON 1 e da Zona de 
Proteção e Interesse Paisagístico - ZPIP, Macrozona 

AB-ZU.3, conforme Lei Municipal n° 866/2008 e Lei 
Municipal n° 913/2008, e na poligonal da Zona de 
Ocupação Controlada – ZOC I e da Zona de Proteção 
Rigorosa – ZPR da APA Joanes Ipitanga, conforme 
Resolução CEPRAM n° 2.974/2002. Esta licença está 
sendo concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR, como condição necessária a realização 
de qualquer intervenção na área: a) manifestação 
quanto a supressão de vegetação (ASV) emitida pela 
SEDUR, conforme estabelece Lei Municipal n° 913/2008, 
e em atendimento aos requisitos da Lei da Mata Atlântica, 
Lei Federal n° 11.428/2006, referentes aos remanescentes 
de vegetação nativa em estágio de regeneração; II - 
apresentar à CLA/SEDUR no prazo de 30 (trinta) dias: 
a) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria de Construção - PCMAT, acompanhado da 
ART do responsável; 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) 
Manifestação do órgão gestor da APA Joanes Ipitanga 
referente a construção do empreendimento turístico-
hoteleiro, considerando uma atualização dos Termos 
da Anuência Prévia, AP n° 010/2011, emitida pelo 
SEMA/DUC; d) Parecer Técnico do Centro TAMAR – 
ICMBio referente a área identificada com potencial de 
desova de tartaruga marinha, considerando uma 
atualização das recomendações do Parecer Técnico 
no 01/2014 Centro TAMAR-ICMBIO; III – manter 
atualizados e apresentar a) os resultados obtidos da 
execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradas – 
PRAD na área do manguezal, na área de preservação 
permanente (APP) do canal e do rio Joanes e na faixa de 
preservação de 60 (sessenta) metros da preamar máxima; 
b) Plano de Recuperação de Áreas Degradas – PRAD 
para a faixa de preservação permanente (APP) onde 
existe abertura de uma estrada terra, nas coordenadas 
UTM (Long/Lat) 578.734,328 / 8.576.729,217, no prazo de 
30 (trinta) dias; IV - preservar a vegetação ciliar, o ambiente 
aquático e as características hidrodinâmicas dos cursos 
d´águas existentes na área de influência do 
empreendimento, realizando, inclusive, obras de 
engenhar ia com a f inal idade de mit igar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções; V – 
atender todas as medidas recomendadas no Parecer 
Técnico n° 01/2014 do Centro TAMAR – ICMBio, nas 
áreas identificadas com potencial para desova de 
tartarugas marinhas, conforme Portaria INEMA n° 
7315, apresentando relatório consubstanciado à 
CLA/SEDUR;  VI - fica proibida: a) a relocação da unidade 
de apoio à praia, das 02 duas unidades de apoio aos 
pescadores e da capela; b) a substituição das 
passarelas suspensas por pavimentação permeável 
nos trechos dos caminhos de pedestres inseridos nas 
áreas de preservação permanentes; VII - respeitar o 
disposto na Resolução CEPRAM n° 2.974/2002, que 
dispõe sobre o zoneamento ecológico-econômico da 
APA Joanes Ipitanga e atender as condicionantes 
sugeridas pelo Gestor da APA Joanes Ipitanga, 
Anuência Prévia n° 010/2011, conforme Portaria 
I N E M A n °  7 3 1 5 ,  a p r e s e n t a n d o  r e l a t ó r i o  
consubstanciado à CLA/SEDUR; VIII - atender às 
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condicionantes referentes: a) a manifestação para 
supressão de vegetação, apresentando Relatório Técnico 
de Acompanhamento referente as atividades de 
supressão de vegetação, resgate de flora e afugentamento 
de fauna e cubagem de material lenhoso; b) a Outorga de 
Direito de Uso dos Recursos Hídricos emitida pelo INEMA, 
para o caso específicos de lançamento de efluentes 
tratados em curso d água, mantendo atualizada; c) ao 
projeto de drenagem de águas pluvia is do 
empreendimento, com redutores de velocidade, 
armazenamento e utilização das águas pluviais para fins 
de aproveitamento em jardins e limpeza de áreas comuns, 
conforme aprovado na CLA/SEDUR; d) ao projeto de 
paisagismo, priorizando o uso de espécies nativas da 
região do empreendimento e plantio de 01 espécie arbórea 

2 para cada 100 m de área permeável, conforme aprovado 
na CLA/SEDUR;  e) as viabilidades dos serviços de 
energia elétrica, esgotamento sanitário, coleta de lixo 
e transporte e trânsito; IX - implementar e manter: a) 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRSCC), conforme os requisitos 
estabelecidos na Resolução CONAMA 307/2002; b) 
Programa de Educação Ambiental (PEA), voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; X - 
manter atualizados o Plano de Monitoramento dos 
Efluentes Sanitários  da ETE e o Plano de 
Monitoramento dos Corpo Receptor dos Efluentes da 
ETE, conforme requisitos da Portaria INEMA n° 7315; 
XI - solicitar no Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (INEMA), e apresentar outorga em caso de 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e intervenções em corpos 
hídricos; XII - adotar medidas de uso eficiente da água, 
implantando reservatórios de armazenamento e reuso das 
águas pluviais; XIII - adotar as medidas necessárias a fim 
de minimizar 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) atender aos limites 
previstos na NBR 10.151:2019 referentes a emissão de 
ruídos a serem gerados na implantação do 
empreendimento, tomando as medidas necessárias para a 
minimização e controle dos ruídos durante a obra; b) 
monitorar as emissões atmosféricas, de forma a mitigar 
possíveis impactos gerados pelas obras, propondo ações 
de caráter corretivo, inclusive com a redução das emissões 
de poluentes provenientes das atividades construtivas; c) 
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; d) 
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; e) instalar 
no canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não 
sendo admitido sumidouro, bem como, destinar o efluente 

coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; f) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais e 
credenciamento do fornecedor; g) 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, estabelecendo 
limitações físicas que dificultem o acesso direto a 
vegetação nativa e as áreas verdes existentes; h) garantir 
a implementação do Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho da Construção Civil (PCMAT), 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual (EPI) pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); i) realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; j) remover na conclusão do empreendimento 
todas as instalações do canteiro de obras e recuperar as 
áreas atingidas pelas instalações; XIV - 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 do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do órgão 
ambiental competente; XV - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido no Alvará n° 002/2021, 
emitido pela SEDUR; XVI - manter protegidas todas as 
áreas de preservação permanente (APP) existentes na 
área de abrangência do terreno, respeitando o recuo 
mínimo de 30(trinta) metros do canal, de 50(cinquenta) 
metros do Rio Joanes, de 60(sessenta) metros da preamar 
máxima, medidos em projeção horizontal a partir da 
margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
adotando medidas de proteção com instalação, 
preferencialmente, de cercas vivas utilizando espécies 
nativas na sua delimitação e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida; XVII 
- 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; 
XVIII - em caso de impacto negativo ao meio ambiente, 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; XX - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XXI - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria e, encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
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 
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ambiental  de competência da Secretar ia 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 os 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.

Art. 5.º Esta Licença entrará 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 11 DE OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 055/2022
DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

DESIGNAR o servidor ERISVALTER CERQUEIRA 
MACHADO DE SOUZA, Engenheiro Civil, cadastro 
61996, CREA 34902-D, CPF 887.593.695-15, para 
fiscalizar a execução das obras e serviços de engenharia 
especializada na requalificação do mercado municipal de 
Barra de Pojuca, no distrito de Monte Gordo, do município 
de Camaçari - Bahia, conforme contrato 0322/2022. 

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO  
DE 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 058/2022
DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

DESIGNAR o servidor ERISVALTER CERQUEIRA 
MACHADO DE SOUZA, Engenheiro Civil, cadastro 
61996, CREA 34902-D, CPF 887.593.695-15, para 
fiscalizar a execução das obras de iluminação pública nos 
trechos 1, 2, 3 e 4 da avenida Rio Camaçari, do município 
de Camaçari - Bahia, conforme contrato 0323/2022. 

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO  
DE 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ERRATA DA ORDEM DE SERVIÇO DO 
CONTRATO 0258/2022

Na publicação do Diário Oficial 1968 de 11 de agosto de 
2022, págs. 10 e 11

Onde se lê:

Leia-se:

Camaçari-BA, 10 de outubro de 2022.

JOSELENE CARDIM
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

RESOLUÇÃO Nº 099/2022
DE 14 DE OUTUBRO DE 2022

Convoca proponentes credenciados no 
Edital de Credenciamento nº 001/2021 - 
CEASC, Edital Cidade Cultural, para a 
realização de apresentações.

Diário Oficial do
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A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, designada através do 
decreto de nº 7749, publicada na DOM nº 1893, de 20 de 
abril do ano em curso, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital. 

RESOLVE

Art. 1º -  CONVOCAR os proponentes credenciados 
Luciano Batista dos Santos devidamente aprovados e 
selecionados conforme ATA DE ANÁLISE DE 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO(S), tendo sido 
previamente habilitados no processo seletivo para 
Credenciamento do já referido edital Cidade Cultural, 
devendo os mesmos se apresentarem na CEASC, da 
Secretaria de Cultura do Município de Camaçari, no prazo 
de 3 dias úteis a contar desta convocação, munidos da 
documentação exigida para contratação, cuja relação foi 
enviada ao endereço de correspondência eletrônica (e-
mail) dos credenciados.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC 

ANEXO ÚNICO
ATA DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE

CREDENCIADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2021

PROCESSO:00448.36.07.682.2021

Ao treze do mês de outubro, às nove horas e trinta minutos, 
na Secretaria de Cultura do município de Camaçari, 
situada na Rua do Telégrafo, s/n, bairro do Natal, 
Camaçari, Bahia, a comissão de seleção nomeada através 
da portaria 023/2022 abriu sessão para análise de 
solicitação de credenciado do Edital de Credenciamento 
n.º 001/2021 (Processo principal 00448.36.07.682.2021),   
cujo objeto é o Credenciamento para fins de eventual e  
futura contratação de serviços artísticos e culturais 
visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em 
eventos realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. A comissão de 
seleção avaliará a solicitação da SECULT que deu entrada 
nos documentos requerendo credenciados para atrações 
culturais. Verificada a solicitação, de acordo com os 
critérios estabelecidos em edital item 8.4, a comissão 
resolve selecionar os seguintes credenciados: 

● Luciano Batista dos Santos

PORTARIA Nº 20/2022
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE

SUSPENDER a partir de 17 de outubro de 2022 o gozo das 
férias concedidas no mês de outubro de 2022, ao servidor 
ISAC SILVA DE ALMEIDA, matrícula nº 60621, ocupante 
do cargo de Assessor Técnico I, lotado na Procuradoria-
Geral do Município – PGM, referente ao período aquisitivo 
de 03/11/2019 a 02/11/2020, para fruição em data 
oportuna, a ser fixada por essa Procuradoria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 
VALOR AO CONTRATO N°0322/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA LBX EVENTOS E LOGÍSTICA EIRELI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade, alterar a 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO do Contrato n° 
0322/2020. DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimos, com o incremento de serviços 
na ordem de 25% totalizando R$ 245.375,00 (duzentos e 
quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais), por 
necessidade de acréscimo quantitativo de seu objeto, na 
forma da tabela apresentada no anexo I, mantidas as 
demais disposições contratuais. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 28 de setembro de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. LBX 
EVENTOS  E LOGÍSTICA  EIRELI. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL URBANO N° 340/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E MARIA 
APARECIDA BRITO. DO OBJETO: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda do 
Instrumento original, firmado em 15 de Outubro de 2018, 
cujo objeto encontra-se descrito na cláusula anterior. DO 
PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
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prevista para encerramento do Contrato, que é de 15 de 
Outubro de 2022, passará a ser 15 de Outubro de 2023. 
DO PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 340/2018 
ter como objeto uma locação Imobiliária, que por sua 
natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido instrumento com a aplicação do IGP-M é de R$ 
66.392,52 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois 
reais e cinquenta e dois centavos), e valor mensal é de R$ 
5.532,71 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e 
setenta e um centavos). A presente renovação correrá 
pelas seguintes Dotações Orçamentárias: Ação: 4019; 
E l e m e n t o  d e  D e s p e s a :  3 3 9 0 3 6 0 0 ;  F o n t e :  
15001002/16000000. 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. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de Outubro de 2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. MARIA 
APARECIDA  BRITO. LOCADORA.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0235/2022 – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 
PERPÉTUAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS 
AGREGADOS/INTEGRADOS PARA A COMPOSIÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, COBRINDO BACKUP 
(CÓPIAS DE SEGURANÇA), CONFORME CONDIÇÕES 
QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
HEITOR MEDRADO DE FARIA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 0397086679 SSP-BA, inscrito 
no CPF sob o nº 259.708.445-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0023/2022, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO (eletrônico) Nº. 
0081/2022 

OBJETO: CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
- ELEMENTO

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei Federal 
8.666/93, realiza-se o presente APOSTILAMENTO nº. 
001/2022, cujo objeto é a alteração do disposto na Clausula 
Segunda DO RECURSO FINANCEIRO, previsto no 
Instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 25 de agosto de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0365/2022 -  EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM VIAS 
URBANAS DA COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
BA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
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° 00365/2022, 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 
PÚBLICA 013/2022. 

OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Inclusão da 
Ação 3021 e Fonte 17040000.

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-BA, 03 de outubro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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LOTE - 
01 

CÓDIGO 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$) 
% DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRAD
O 

MERCADO 

ITEM - 
01 

90149  
PILHA ALCALINA 9 
VOLTS, PACOTE 
COM 1 UNIDADE  

OUROL
UX 

 867 7,00 12,44 43,73 

ITEM - 
02 

74313  

PILHA, ALCALINA, 
TAMANHO AA, 1,5 
VOLTS, COM 
DESIGNACAO LR6. 
EMBALAGEM: 
COM 02 
UNIDADES, COM 
DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, 
MARCA DO 
FABRICANTE, 
PRAZO DE 
VALIDADE. 

ELGIN  4211 4,13 9,53 56,66 

ITEM - 
03 

74312  

PILHA ALCALINA 
TAMANHO AAA 
(PALITO), PACOTE 
COM 2 UNIDADES.  

OUROL
UX 

 4376 3,50 12,96 72,99 

 

LOTE  VENCEDOR  
PREÇO GLOBAL  

ADJUDICADO 
(R$)  

01 IVONE MITIKO KASSAI  38.776,43  
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HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
administração – SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0136/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, Registro de Preço, para aquisição de cujo 
material de consumo (pilha alcalina 1,5V AAA / pilha 
alcalina 1,5V AA / pilha alcalina 9 volts) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2022. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0483/2022 – 
PREGÃO Nº 0136/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material de 
consumo (pilha alcalina 1,5V AAA / pilha alcalina 1,5V AA / 
pilha alcalina 9 volts) para futuras contratações de acordo 
com a conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari  PROMITENTE FORNECEDOR: IVONE .
MITIKO KASSAI , conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA 0002/2022

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do resultado de Julgamento da 
Concorrência 0002/2022 publicada no Diário Oficial do 
Município de nº 2012 de 17 de outubro de 2022.
 
ONDE SE LÊ: 
Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria 
especializada em Mobilidade Urbana para elaborar Estudo 
de Modelagem do Sistema de Transporte Público de 
Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de Ligação 
entre a Sede e a Costa de Camaçari.
 
LEIA – SE: 
Objeto: Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica para 
executar a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano – PDDU, Código Urbanístico e Ambiental e do 
Código de Obras.

ANA PAULA SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA COMPEL

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA.
Processo nº 0536.11.07.689.2022

Notificamos a empresa PRATI DONADUZZI E CIA LTDA, 
a comparecer junto à Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo 
máximo de 05 (dias) úteis a partir da presente data, para 
fazer vistas ao Processo de Penalização nº 
0536.11.07.689.2022 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari-BA, 18 de outubro de 2022. 

LARISSA MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COPEC.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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