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DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 2011

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,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de Servidores 
Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 997/2009, quanto ao repasse da contribuição previdenciária, de servidor à 
disposição com ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 15379/2010, através do qual se verificou o preenchimento dos 
requisitos necessários à cessão do Servidor Público Municipal,
 

RESOLVE
 
Colocar à disposição da Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região, o servidor DALMO RADAMES 
SANTOS LOPES, cadastro nº. 9026-3 ocupante do cargo de Professor I, sem ônus para o ente cedente, pelo período de 01 
(um) ano, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 JANEIRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO                       ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                     LUIZ VALTER DE LIMA
          PREFEITO                                              Secretário da Educação                               Secretário da Educação 
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 004/2011
SERVIDOR: Lucineide da Silva Soares
CADASTRO: 3916-3        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 07 de Fevereiro de 2011

PORTARIA N° 005/2011
SERVIDOR: Otavio Pereira da Costa
CADASTRO: 7191-4        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Janeiro de 2011

PORTARIA N° 112/2006
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2006

 Dispõe sobre a Retificação do Período 
Aquisitivo  para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

-        considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício
         conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo n°. 17134/2006,

R E S O L V E

Retificar o período aquisitivo da licença prêmio concedido ao 
servidor RILSON CHAGAS MAGALHÃES matrícula n°7117-
8 Agente de Combate a Edemias, lotado (a) na Secretaria de 
Saúde/SESAU, com o período de gozo a partir de 02 de 

Janeiro de 2007, que se leia corretamente período aquisitivo 
de 17/05/2000 a 16/05/2005.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO DE 
2006.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N° 184/2010
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre a Retificação do Período 
Aquisitivo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

-        considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício
         conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo n°. 25356/2009,

R E S O L V E

Retificar o período aquisitivo da licença prêmio concedida ao 
servidor LÁZARO FERREIRA ARANHA matrícula n°8469-6 
Guarda Municipal, lotado (a) na Secretaria de 
Educação/SEDUC, com o período de gozo a partir de 04 de 
Outubro de 2010, que leia -se corretamente período 
aquisitivo de 01/10/2000 a 30/10/2005.
   

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE NOVEMBRO DE 
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2010.
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 04 /2011
DE 17 DE JANEIRO DE 2011

O Secretário da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - SEDUR, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pela Lei Municipal nº. 913/2008, de 03/09/2008, 
Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo nº. 
23597/2010, 

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à MONIER TÉGULA SOLUÇÕES 
PARA TELHADOS LTDA, CNPJ: 02.014.622/0001-02, 
localizado no endereço: Rua H, s/n, Lote 05, Quadra E, 
Poloplast, Camaçari - BA (Coordenadas UTM: X= 575.738, 
Y= 8.596.310), para fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção - telhas, utilizando areia (400 ton/m), 
cimento cimpor (130 ton/m), cimento branco (110 ton/m), 
calcário (50 ton/m) e pigmento amarelo (0,16 ton/m), situado 
na Zona de Transformação, Comércio e Serviços- ZTCS  da  
Macrozona Urbana CA-ZU.1, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº. 866 de 11 de janeiro 2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. operar a unidade industrial de acordo com 
o projeto apresentado a este órgão, devendo a empresa 
atuar sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referente ao homem e ao meio ambiente, buscando sempre 
que possível, soluções baseadas em tecnologias mais 
limpas; II. implantar e apresentar à SEDUR, Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados, contemplandos: a) regras 
básicas de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde, c) minimização de 
resíduos, considerando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência. Prazo: 60 dias; III. direcionar 
os efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT. 
Manter em seus arquivos documentação comprobatória do 
serviço de limpeza; IV. adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas em construção, da 
produção, de armazenamento e expedição; V. implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento o 
Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR-23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI. realizar treinamento 

com os funcionários para situação de emergência; VII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, requerer 
a SEDUR a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; VIII. elaborar, implantar e 
manter atualizado o PPRA, buscando sempre que preciso a 
redução do grau dos riscos ambientais. Prazo: 90 dias; IX. 
fornecer obrigatoriamente aos funcionários  EPI 
(equipamento de proteção individual) adequado e 
compatível com exercício de suas funções e fiscalizar o seu 
devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério 
do Trabalho e Emprego; X. não adquirir substância mineral 
(areia, argila, caulim etc.) proveniente de área e/ou 
fornecedor não licenciado (exigir do fornecedor a 
apresentação de nota fiscal e licença emitida pelo órgão 
ambiental, com a comprovação do local de extração; XI. 
comunicar de imediato  a SEDUR, a ocorrência de qualquer 
acidente e ação resultantes das atividades desenvolvidas , 
que afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na área 
de influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis. XII. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº. 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2º A Licença ora concedida refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
supracitados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do SISTEMA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE – SISMUMA. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 05/ 2011
DE 19 DE JANEIRO DE 2011

“ D i s p õ e  s o b r e  a  A p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de um Lote, medindo 
18.404,35m², localizado no Loteamento 
Poloplast Quadra “L”, Lote 03 neste Município 
em duas áreas de 3.153,90m² e 15.250,45m² 
respectivamente, na forma que indica”.
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, no uso das competências que lhes foram 

atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o 

quanto consta no processo administrativo n°. 

18498/2010 e demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE:

A r t .  1 °  -  A p r o v a r  o  
desmembramento de um Lote, medindo 18.404,35m², 
localizado no Loteamento Poloplast Quadra “L” Lote 03, 
Município de Camaçari - Bahia em duas novas áreas de 
3.153,90m² e 15.250,45m²  respectivamente.

Parágrafo único – A área ora 
desmembrada é de propriedade de SATIVA ENGENHARIA 
LTDA e TRANENGE CONSTRUÇÕES LTDA, localizado no 
Loteamento Poloplast Quadra “L” Lote 03, Município de 
Camaçari – Ba e devidamente registrada no Cartório do 12º 
Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, em 22 de fevereiro 
de 2010 sob matrícula nº. 4296 

Art. 2° - A situação atual da área 
está assim descrita:

LOTE ORIGINAL
                                     LIMITA-SE ao norte com Quadra “L” 
Lote 3 Pólo plastico, ao sul com a Rua L, ao leste com a Novo 
Gás – Distribuidora de Gás, ao oeste com  Lotes 01/02 
                                   LIMITES E CONFRONTAÇÕES
" I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.595.941,00;E=576.121,00), em limites com a Rua L, 
daí segue com azimute e distância de 254°50'13" - 160,00m, 
até o vértice V02 (N=8.595.899,15;E=575.966,57), daí 
segue com azimute e distância de 
3 4 4 ° 5 3 ' 0 8 "  -  1 0 0 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.595.995,69;E=575.940,50), daí segue com azimute e 
distância de 55°58'35" - 152,00m, até o vértice V04 
(N=8.596.080,74;E=576.066,47), daí segue com azimute e 
distância de 158°41'04" - 150,00m, até o início desta 
descrição, no vértice V01."
Perfazendo um total de 18.404,35m²,

Art. 3° - As áreas desmembradas 
ficam assim descritas e caracterizadas:

LOTE 03 PARCELA 01
                                    LIMITA-SE ao norte com o brejo, ao 
sul com a Rua L, ao leste com a Parcela-02 do Lote 3, ao 
oeste com  Lote 01, Lote 02.
                                  LIMITES E CONFRONTAÇÕES
"Inicia-se no vértice denominado V1A (N=8.595.907,17; 
E=575.995,48), em limites com a Rua L, daí segue com 
azimute e distância de 254°29'17" - 30,00m, até o vértice 
V02 (N=8.595.899,15; E=575.966,57), daí segue com 
azimute e distância de. 
“344°53'08” - 100,00m, até o vértice V03 (N=8.595.995,69; 
E=575.940,50), daí segue com azimute e distância de 
55°37'21" - 31,70m, até o vértice V4A (N=8.596.013,59; 
E=575.966,66), daí segue com azimute e distância de 
164°50'49" - 110,25m, até o início desta descrição, no vértice 
V1A.”
Perfazendo um total de 3.153,90 m²

LOTE 03 PARCELA 02

                                     LIMITA-SE      ao norte com o Brejo, 
ao sul com a Rua L, ao leste com a Rua N  Novo Gás - 
Distribuidora de Gás, ao oeste com a Parcela-1 do Lote-3.  
                                   LIMITES E CONFRONTAÇÕES
" I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.595.941,00;E=576.121,00), em limites com a Rua L, 

daí segue com azimute e distância de 254°55'03" - 130,00m, 
até o vértice V1A (N=8.595.907,17;E=575.995,48), daí 
segue com azimute e distância de 
“344°50'49” - 110,25m, até o vértice V4A (N=8.596.013,59; 
E=575.966,66), daí segue com azimute e distância de 
56°04'11" - 120,30m, até o vértice V04 (N=8.596.080,74; 
E=576.066,47), daí segue com azimute e distância de 
158°41'04" - 150,00m, até o início desta descrição, no 
vértice V01."
Perfazendo um total de 15.250,45 m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade 
de 180 (Cento e Oitenta) dias para Registro no Cartório 
Imobiliário, sob pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº. 06
DE 20 DE JANEIRO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº. 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº. 412, de 
13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº. 3.999/2009, 
de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo nº. 20599/10,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à PLASTISERVICE RECICLAGEM E 
MANUTENÇÃO LTDA, inscrito (a) no CNPJ/CPF 
09.228.093/0001-80, localizada no endereço: Bairro Jardim 
Limoeiro, s/n, CEP 42.802.580 Camaçari – Ba CEP 42.840-
000, (Coordenadas Geográficas: 12º41'54”27 X, 38174280 
Y), para fabricação mensal prevista de 10 t/mês (dez) 
unidades de embalagens de material plástico, utilizando 
Polietileno de baixa densidade obtido pela polimerização do 
Etileno, está situado na Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços – ZTCS da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – Distrito 
Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. operar a unidade 
industrial de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva  em 
relação aos riscos referente ao homem e ao meio ambiente, 
buscando sempre  que possível, soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II. implantar e apresentar à 
SEDUR, Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários da empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de resultados, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a serem 
implantadas nas atividades desenvolvidas; b) importância 
da utilização correta de EPI, como medida de proteção à 
saúde, c) minimização de resíduos, considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência. 
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Prazo: 60 dias; III. direcionar os efluentes domésticos para 
fossa séptica com sumidouro, de acordo com a Norma 
Técnica NBR-7229 da ABNT. Manter em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; IV 
adotar normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas em construção, da produção, de 
armazenamento e expedição; V. implantar e manter em 
condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VI. realizar treinamento com os funcionários para 
situação de emergência; VII. armazenar temporariamente 
os resíduos sólidos em área reservada dotada de cobertura 
e piso impermeabilizado, devidamente sinalizado com a 
classe do resíduo, atendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235, para armazenamento classe I. encaminhá-los 
posteriormente para a destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe 
I; VIII. elaborar, implantar e manter atualizado o PPRA, 
buscando sempre que preciso a redução do grau dos riscos 
ambientais. Prazo: 90 dias; IX. fornecer obrigatoriamente ao 
funcionários  EPI (equipamento de proteção individual) 
adequado e compatível com exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-
6 do Ministério do trabalho e Emprego; X. comunicar de 
imediato  ao SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente e 
ação resultantes das atividades desenvolvidas , que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis. XI. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, 
de 03/09/2008.
Art. 2. º A Licença ora concedida refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 
Art. 3. º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 
Art. 4. º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 228/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de curativos 
(bota de unna e hidrogel), para atender as necessidades da 
rede de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. DATA DA 

HOMOLOGAÇÃO: 10/01/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0120/2010, que tem como objeto a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de 
Máquinas Copiadoras, Plotadoras, Impressoras e 
Scanneadoras, para atender aos diversos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. Data da Homologação: 
10/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO. 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 0007/2011. Dispensa de licitação nº. 
005/2011. Contratado: Severina Farias da Silva. 
objeto: constitui-se objeto do presente contrato a 
locação de um imóvel situado no loteamento parque 
balneário senhor do Bomfim, quadra 67b, nº 27, 
parque verde, camaçari-ba, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com a finalidade de instalar o psf do 
parque verde, sob a fundamentação de implantar o 
serviço de posto de saúde da família, vislumbrando 
uma melhoria na qualidade de vida da comunidade 
abrangida. valor global: r$ 40.800,00 (quarenta mil e 
o i tocentos  rea is ) .  do tação orçamentár ia :  
projeto/atividade: 4026; elemento de despesa: 
3390.36; fonte de recurso: 0114.026. data da 
assinatura: 18/01/2011. Camilo Pinto de Faria Lima e 
Silva.

CONTRATO Nº. 0362/2010. CONTRATADO: 
EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA: Pregão  
Presencial - SECAD nº. 0120/2010 OBJETO: 
Prestação de Serviços de Locação de Máquinas 
C o p i a d o r a s ,  P l o t a d o r a s ,  I m p r e s s o r a s  e  
Scanneadoras, para atender aos diversos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. VALOR MENSAL 
ESTIMADO: R$12.520,00 (doze mil quinhentos e vinte 
reais), referente ao lote 01, perfazendo o valor global 
de R$150.240,00 (cento e cinqüenta mil, duzentos e 
quarenta reais) para 12 (doze) meses. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4005. Elemento de 
despesa: 33.90.39.00.00; Fonte: 0101.030. Data da 
assinatura: 13/12/2010 LUIZ CARLOS CAETANO – 
Prefeito Municipal. 

CONTRATO Nº. 0363/2010. CONTRATADO: 
WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA – ME: Pregão 
Presencial - SECAD nº. 0120/2010 OBJETO: 
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Prestação de Serviços de Locação de Máquinas 
C o p i a d o r a s ,  P l o t a d o r a s ,  I m p r e s s o r a s  e  
Scanneadoras, para atender aos diversos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. VALOR MENSAL 
ESTIMADO: R$44.583,33 (quarenta e quatro mil 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três 
centavos), referente ao lote 02, perfazendo o valor 
global de R$534.999,96 (quinhentos e trinta e quatro 
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e 
seis centavos) para 12 (doze) meses. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2019, Elemento 
de Despesa 3390.39.00.00, Fonte 0100.000. Data da 
assinatura: 13/12/2010 LUIZ CARLOS CAETANO – 
Prefeito Municipal. 

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO N.º 343/2010. 
CONTRATADA:  COMERCIAL C IRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
245/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 2.235,00 
(dois mil duzentos e trinta e cinco reais). DATA DA 
ASSINATURA: 22/12/2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa nº. 0005/2011 – processo nº. 
1459/2010. Contratado: Severina Farias da Silva. 
Objeto: constitui-se objeto do presente contrato a 
locação de um imóvel situado no loteamento parque 
balneário senhor do bomfim, quadra 67b, nº 27, parque 
verde, camaçari-ba, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, com a finalidade de instalar o psf do parque 
verde, sob a fundamentação de implantar o serviço de 
posto de saúde da família, vislumbrando uma melhoria 
na qualidade de vida da comunidade abrangida. Valor 
global: r$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 
Fundamentada no art. 24, inciso x, da lei federal nº. 
8.666/93. Data da homologação: 18/01/2011.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/OBRAS, torna público, para conhecimento 
dos interessados que no dia 18/01/2011 foi fracassada 
a  Concor rênc ia  Púb l i ca  n . º  011 /2010  –  
COSEL/OBRAS, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para execução dos serviços de reforma dos 
cemitérios da Gleba H, Barra de Pojuca, Arembepe, 
Monte Gordo, Vila de Abrantes, Parafuso e Gleba C, no 
Município de Camaçari. 
Camaçari/Bahia, 26/01/2011. EDNALVA SANTANA DE 
SOUZA – Presidente.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 

conhec imen to  dos  i n te ressados  que  fo i  
FRACASSADO o PREGÃO N.º  277/2010 
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo Registro de 
preços para aquisição de medicamentos (Contraste), 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Camaçari - Bahia, 27/01/2011. Maria Santos Correia – 
Pregoeira.

REVOGAÇÃO
 
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, 
revoga a licitação, modalidade Pregão, forma 
Presencial, tombado sob o n.º 249/2010 – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é o registro de preços de 
tonner, cartucho e cilindro para atender as 
necessidades dos departamentos e unidades da 
secretaria de saúde do município de Camaçari, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Data 
da Revogação: 21/01/2011. Camilo Pinto de Faria 
Lima e Silva.

EXTRATO DA APOSTILA 

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 354/2010 
(Processo Administrativo N.º 1149/2010) 
 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção do número do Termo no Mapa Final de 
Registro de Preços do Termo de Compromisso de 
Fornecimento n.º 354/2010, com a empresa 
ANDRADE TELLES DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob 
N.º 07.560.231/0001-07, cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinado a Secretaria de Saúde – SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal, 
oriundo do Pregão n.º 208/2010 (Presencial) – 
COSEL/SESAU. Onde se lê: TERMO Nº 353/2010; 
Leia-se: TERMO Nº 354/2010. 

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 334/2010 
(Processo Administrativo N.º 1333/2010) 
 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção do §13º da CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA 
E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS do Termo de 
Compromisso de Fornecimento nº 334/2010, com a 
empresa JAT - EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
N.º 01.736.132/0001-49, cujo objeto  é o registro de 
preços para  aqu is ição de equ ipamentos  
odonto lóg icos ,  des t inados ao Cent ro  de 
especialidades Odontológicas e Unidades da 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
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contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Onde se lê: § 13º A CONTRATANTE não se 
responsabilizará pelos produtos no caso de 
descumprimento do prazo estabelecido no subitem 
16.19 deste edital. Podendo ser adotadas quaisquer 
medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão 
solicitante, conforme cada caso. Leia-se: § 13º A 
CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no §12º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada 
caso. Camaçari, 28 de janeiro de 2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO TERMO DE 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 013/2010 
(Processo Administrativo N.º 1332/2009) 
 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção do número do CNPJ no Termo de 
Compromisso de Fornecimento n.º 013/2010, com a 
empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob N.º 67.729.178/0002-
20, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição 
de medicamentos diversos (CARBAMAZEPINA 
200MG, COMPRIMIDO), destinado a Secretaria de 
Saúde – SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Onde se lê: CNPJ/MF sob o n.º 
67.729.0002-20 Leia-se: CNPJ/MF sob o n.º 
67.729.178/0002-20. Camaçari, 28 de janeiro de 2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU informa que na publicação do Aviso de 
Abertura veiculada na página 09 do D.O.M., nº 392 de 
01 à 07/01/2011, onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 270/2010 Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2011. Camaçari, 24 de janeiro de 2011. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

A Cosel/Educação retifica-se o preço total do lote 05 à 
Empresa LIVRARIA E DISTRIBUÍDORA MENTE 
SANA LTDA, devido a erro de digitação na descrição 
do preço final (adjudicado/homologado) no Relatório 
de Julgamento Final e na Publicação da respectiva 
homologação no Diário Oficial do Muncípio nº 390 (de 
18 a 24 de dezembro de 2010 - página 13), referente ao 
P r e g ã o  E l e t r ô n i c o  N . º  0 0 7 7 / 2 0 1 0  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a 
Aquisição de livros das Editoras Ediouro, EPU, Cortez, 
Centauro, Instituto Piaget, Leitura e Martins Fontes 
para as bibliotecas das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa 
“Lendo Conheço o Mundo”, conforme a seguir:
Onde se lê:

Camaçari/Ba, em 26/01/2011 – Miriam Alves dos 
Santos – Pregoeira – Isacarla dos Santos silva – 
Presidente da Comissão.

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO N.º  007/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, visando à 
integralidade da assistência aos pacientes do 
município de Camaçari. Abertura: 11/02/2011, às 09h 
(Horário local) –   Obs:  Camaçari não está  no horário 
de verão! Edital/Informações: www.compras. 
camacari.ba.gov.br.  Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º  008/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, visando à 
integralidade da assistência aos pacientes do 
município de Camaçari. Abertura: 14/02/2011, às 09h 
(Horário local) – Obs: Camaçari não está no horário de 
verão!  Ed i ta l / In formações:  www.compras.  
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Carla 
Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º  009/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, visando à 
integralidade da assistência aos pacientes do 
município de Camaçari. Abertura: 16/02/2011, às 09h 
(Horário local) – Obs: Camaçari não está no horário de 
verão! Edital/Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia – 
Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º  003/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Aquisição de impressos gráficos (comunicação 
visual) para atender as necessidades dos diversos 
setores da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari – Bahia. Abertura: 10/02/2011, às 14h 
(Horário local) – Obs: Camaçari não está no horário de 
verão!  Ed i ta l / In formações:  www.compras.  
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Carla 
Barbosa de Araújo - Presidente da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º  011/2011 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos (Contraste), destinados à Secretaria de 
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Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Acolhimento: 09/02/2011 a partir 
das 08h (Horário de Brasília); Abertura: 10/02/2011, às 
10h (Horário de Brasília); Disputa: 10/02/2011, às 11h 
(Horár io de Brasí l ia) .  Edi ta l / In formações:  
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia  - Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º  001/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços de confecção de maleta, 
para atender as necessidades do Centro de 
Abastecimento Farmacêutico do Município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 18/02/2011, às 09h (Horário local) 
– Obs: Camaçari não está no horário de verão! 
Edital/ Informações: www.compras.camacari.  
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Neli Maria de Sousa 
Miranda – Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0019/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de 
reuniões da Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL, situada na Avenida Francisco 
Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº. 0019/2011. Objeto: 
Registro de Preços para Água Mineral em Copos, para 
atender as demandas das Secretarias e Unidades da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. Abertura: 
10/02/2011 às 10:30 horas. Cópia do edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados 
n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio 
– Presidente da COMPEL. Camaçari, 28/01/2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 369/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa VIVO S/A; Do Objeto: 
Alterar o item 3.1 da Cláusula Terceira e o item 4.1 da 
Cláusula Quarta, do Instrumento original; Do Prazo: Por 
força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original n° 369/2009, que é de 
15 de dezembro de 2010, passará a ser de 15 de dezembro 
de 2011; Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 21.576,00 (vinte e um mil e 
quinhentos e setenta e seis reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Assinatura: 09/12/2010; Luiz Carlos Caetano - 

Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento N° 
024/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Login Informática Comércio e 
Representação Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Segunda, do Instrumento original; Do Preço: Tendo em 
vista o acréscimo de quantitativos, fica acrescido, através 
do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 9.854,00 (nove mil 
e oitocentos e cinqüenta e quatro reais) correspondendo a 
23,04%, aproximadamente, do total previsto no Contrato 
original. Fica anexa nova Planilha de Quantitativos, tendo 
em vista o acréscimo de valor constante no presente Termo 
Aditivo, conforme informações da SECAD. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta, do 
Contrato original; Assinatura: 15/12/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 032/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Rosângela César Costa Miranda; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda e Quarta, do Contrato 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato original n° 
032/2010 que é de 22 de janeiro de 2011, passará a ser de 
22 de janeiro de 2012; Do Preço: Considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 
presente Termo aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 27.600,00 
(vinte e sete mil e seiscentos reais). O valor mensal 
ajustado para a locação do imóvel, constante na Cláusula 
Terceira – Do Preço, do Contrato original, que é de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos reais), permanece sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Assinatura: 05/01/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 016/2009; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Angelita Rodrigues dos Santos; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda e Quarta, do Contrato 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato original n° 
016/2009 previsto no primeiro termo aditivo que é de 22 de 
janeiro de 2011, passará a ser de 22 de janeiro de 2012; Do 
Preço: Considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido Instrumento 
é de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O valor mensal ajustado 
para a locação do imóvel, constante na Cláusula Terceira – 
Do Preço, do Contrato original, que é de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 
Terceira, do Contrato original; Assinatura: 03/01/2011; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras 
e Serviços de Engenharia N° 0073/2008; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa LN 
Construtora Ltda.; Do Objeto: A prorrogação do prazo do 
Contrato de origem; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 06 (seis) meses, contados a 
partir da data de assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: 
Por se tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação de 
prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no Caput da Cláusula 
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Terceira, do Contrato de origem, somado ao constante no 
Caput da Cláusula Terceira, do Primeiro Termo Aditivo, que 
é de R$ 879.060,82 (oitocentos e setenta e nove mil 
sessenta reais oitenta e dois centavos), permanece sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Assinatura: 04/10/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município. 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 023/2008; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Afinco Consultoria e Assessoria 
Ltda.; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda e Quinta, 
do Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do 
Contrato original n° 023/2008, que é de 04 janeiro de 2011, 
passará a ser de 04 janeiro de 2012; Do Preço: Em virtude 
do Contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 542.640,00 
(quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta  
reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Quarta, do Contrato original; Assinatura: 
21/12/2010; Luiz Carlos Caetano - Município. 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento N° 
288/2008; Contratante: Município de Camaçari Secretaria 
da Saúde; Contratada: Empresa PRESTCARD 
Administradora de Cartão Ltda. - me; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Terceira e a Cláusula Quinta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato original n° 288/2008, prevista no Terceiro Termo 
Aditivo, que é de 18 de janeiro de 2011, passará a ser de 18 
de janeiro de 2012; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 
1.212.192,00 (hum milhão, duzentos e doze mil e cento e 
noventa e dois reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Assinatura: 05/01/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município. 

Convênio N° 011/2010; Concedente: Município de 
Camaçari; Convenente: HAPVIDA – Assistência Médica 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato N° 503/2006; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Sativa Engenharia Ltda.; Do Objeto: A prorrogação do 
prazo do Contrato de origem; Do Prazo: O prazo de 
prorrogação do Instrumento original será de 06 (seis) 
meses, contados a partir da data de assinatura deste 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo 
Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, 
constante na Cláusula Terceira – Do Valor, do Contrato de 
origem, que é de R$ 2.894.702,40 (dois milhões oitocentos 
e noventa e quatro mil setecentos e dois reais e quarenta  
centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 
Quinta, do Contrato original; Assinatura: 31/12/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município. 

Ltda. Objetivando Proporcionar o Acesso dos Servidores 
do Município de Camaçari a Serviços de Saúde Bucal, pela 
Aquisição Mediante Consignação em Folha de 
Pagamento, de Planos Odontológicos Devidamente 
Registrados Junto á Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS; Do Objeto: A consignação em folha de 
pagamento, das mensalidades de Contratos de Planos 
Odontológicos, proporcionados aos servidores do 
Município de Camaçari, do acesso a Saúde Bucal, com 
previa autorização do servidor e repasse mensal pelo 
Município, dos valores descontados dos vencimentos; Da 
Dotação Orçamentária: Os valores das mensalidades 
serão custeados integralmente pelos Servidores, não 
sendo utilizados recursos do Município, para custeio das 
ações objeto deste Convenio; Da Vigência: O presente 
Termo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, dependendo do interesse das partes 
Convenentes; Assinatura: 13/12/2010; Luiz Carlos 
Caetano – Município.

EXTRATO DA LIMPEC

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, COMO CEDENTE, A EMPRESA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL DE CAMAÇARI – LIMPEC E, 
COMO CESSIONARIA, A EMPRESA BAIANA DE AGUAS 
E SANEAMENTO S/A – EMBASA. 
Do Objeto: A cedente autoriza e concede o direito de uso 
exclusivo da área de terra de sua posse á Cessionária, com 
a finalidade de servir para Execução do Emissário por 
Gravidade, decorrente da Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Camaçari, operá-lo e mantê-lo a 
vala, conforme as seguintes características: Localização: 
Área da Limpec; Dimensões: 1.380,00 m²; Da Vigência: O 
presente Termo de Cessão vigerá pelo período de 20 
(vinte) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por meio de Termos Aditivos; Assinatura: 
09/12/2010. Domingos Barbosa Neto – Diretor Presidente 
– Limpec. Abelardo de Oliveira Filho – Diretor Presidente – 
Embasa.
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