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Atos do Poder Executivo

de dezembro de 2012.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos para exercícios 
pretéritos, a partir da data de aquisição do imóvel, 
qual seja, 13 de dezembro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6169/2015
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede isenção de tributos da 
competência Municipal à VERTICAL 
ENGENHARIA LTDA e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei nº. 989/2009, e o teor 
do Processo Administrativo nº 19.298/2014, de 26 de 
novembro de 2014,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 989/2009 
dispõe sobre o Plano de Incentivos Fiscais a Projetos 
Habitacionais Populares vinculado ao Programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”;

CONSIDERANDO que conforme o Art. 1º da Lei 
Municipal nº 989/2009, fica a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, através de seu Poder Executivo, 
autorizada a conceder isenção fiscal de impostos, 
taxas e emolumentos aos empreendimentos 
habitacionais voltados ao Programa “Minha Casa, 
Minha Vida” do Governo Federal, instituído pela 
Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009;

CONSIDERANDO que o parágrafo primeiro, do Art. 
1º da Lei Municipal nº 989/2009 prevê que as 
empresas que participarem do Programa “Minha 
Casa, Minha Vida” terão isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos 

DECRETO Nº. 6168/2015.
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Reconhece a Imunidade Tributária 
aos impostos vinculados à IGREJA 
CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO 
ESPIRITO SANTENSE e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
150, inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e 
do art. 189, inciso IV da Lei nº. 1039/2009, e do teor 
do Processo Administrativo nº 02805/2015, de 26 de 
fevereiro de 2015,  

DECRETA

Art. 1º  Fica reconhecida a IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA referente ao IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano, Imposto Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI, Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, em que a instituição seja 
contribuinte, além de Isenção da Taxa de Coleta, 
Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - TLC/TRSD, vinculados à IGREJA 
CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPIRITO 
SANTENSE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
27.056.910/1967-05, Cadastro Imobiliário nº 64595, 
com sede no Caminho Trinta e Cinco, nº. 4, Gleba E, 
Camaçari/Bahia, CEP: 42.804-350, conforme 
permissivo legal previsto no art. 150, inciso VI, “b” da 
Constituição Federal de 1988 e art. 189, inciso IV da 
Lei nº. 1039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no 
local.

Art. 3º Após o reconhecimento da imunidade 
tributária aos impostos inerentes ao imóvel de 
inscrição municipal acima descrito, deve-se proceder 
as baixas de débitos registrados e/ou arquivamento 
de eventuais execuções fiscais ajuizadas desde 13 
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Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26 de 
novembro de 2014, conforme art. 52, § 2º da Lei nº 
1.039/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

Art. 1º – Fica criado a Comissão responsável pelo 
acompanhamento do projeto de readequação do 
Sistema Municipal de Protocolo, Processos e 
Documentos.

Art. 2º – A Comissão tem como objetivos:

I – Criar uma norma geral sobre processo 
administrativo, protocolo e padronização  e controle 
de documentos no âmbito do município, inclusive 
regulamentando Sistemas Municipais para Gestão 
de cada uma destas matérias;

II – Criar instruções normativas para protocolo, 
tramitação de processos e padronização de 
documentos em cada área específica, como por 
exemplo, gestão de recursos humanos, compras, 
fiscal e fiscalização de usos do solo, dentre outras 
matérias.  

III – Definir as bases e critérios de necessidade para 
criação de Sistemas Informatizados de Gestão de 
Processos, Gestão de Protocolo e da Gestão do 
Sistema Normativo de Documentos.

Art. 3º – A Comissão será composta pelos servidores 
abaixo designados:

1.  Fabiana Estevão da Silva Montenegro – Cad. 
60603 - 6 - Secretaria da Administração
SUPLENTE – Balbina Araujo Cruz – 39061-3 – 
Secretaria da Administração
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DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Cria a Comissão responsável pelo 
acompanhamento do projeto de 
readequação dos Sistemas de 
Protocolo, Processo e Documentos. 

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições.

DECRETA

serviços relacionados à elaboração e implantação 
dos projetos, e do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU sobre os imóveis onde se realizarão 
os empreendimentos durante o período de obras e 
redução de 50% do ITIV na aquisição da área 
utilizada para construção das habitações;

CONSIDERANDO que a VERTICAL ENGENHARIA 
LTDA, empresa requerente, formulou pedido de 
isenção em processo próprio em conformidade com 
o disposto no Artigo 52 da Lei Municipal nº 
1.039/2009;

CONSIDERANDO que restou comprovado nos 
autos do Processo Administrativo 19298/2014 que a 
VERTICAL ENGENHARIA LTDA é uma empresa 
que atua no ramo da construção civil e está 
construindo um empreendimento de projetos 
habitacionais populares vinculado ao Programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”.
 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU à empresa 
VERTICAL ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua 
Rubens Guelli, nº 134, Edif. Empresarial Itaigara, 
Sala 304, Bairro do Itaigara, Salvador/BA, CEP. 
41.815-135, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.486.576/0001-52, CGA nº 28533001, Inscrição 
Imobiliária nº 106344, conforme permissivo legal 
previsto na Lei nº. 989/2009, observando-se que:

I - A isenção de 100% do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) concedida por este Ato 
Administrativo está adstrita especificamente aos 
serviços relacionados à elaboração e implantação 
dos projetos de Construção das Unidades 
Habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida 
– Residencial Alpha V e VI, com efeitos retroativos a 
data de 26 de novembro de 2014;

II - A isenção de 100% do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU - concedida por este Ato 
Administrativo está adstrita especificamente ao 
imóvel de Inscrição Imobiliária nº 106344, onde se 
realizará o empreendimento durante o período em 
que o imóvel estiver sob a posse do FAR – Fundo de 
Arrendamento Residencial;
  
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida, especialmente a falta de regularidade 
fiscal da empresa interessada junto a Fazenda 
pública Municipal, e/ou se houver comprovado dolo, 
fraude, má fé o qualquer outro tipo de meio ilícito que 
tenha resultado na efetivação da concessão deste 
benefício tributário, elencados no art. 52 da Lei nº. 
1039/2009.    
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bem como aprovar e decidir as questões necessárias 
aos Sistemas geridos por si.

Art. 4º – O Grupo reunir-se-á, ordinariamente, 01 
(uma) vez por mês e extraordinariamente por 
convocação do Comitê.
 
§ 1º - Em alguns casos, de acordo com o escopo da 
reunião poderão estar presentes somente os 
membros desta Comissão convocados.

§ 2º - Poderão ser criadas subcomissões para 
discussão de casos específicos, designadas por 
Portaria da Secretaria da Administração.

§ 3º - Compete ao Comitê, sob liderança do seu 
Presidente, acompanhar e realizar as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento dos Projetos, 
convocar reuniões quando necessário e 
acompanhar o prazo.

Art. 5º - O Grupo poderá convocar para 
assessoramento técnico, ou ainda para examinar e 
propor soluções para temas específicos, integrantes 
de qualquer unidade afetada ao tema a ser tratado.

Parágrafo único. A participação dos convocados 
será de caráter consultivo e colaborativo.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 598/2015
SERVIDOR: Sammarah Raphaelle O. Santos
CADASTRO: 060854-1 Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2014 a 28/02/2015
GOZO: 20 dias de 12 a 31/01/2016

PORTARIA N° 599/2015
SERVIDOR: Alan de A. Bizerra
CADASTRO: 063606-7  Lotação: SECAD

ADEMAR DELGADO AS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

2. Felipe Pereira Freitas Pinheiro Cad. 62651-7 - 
Secretaria da Administração

3. John Kleber Machado da Cunha  - Cad. 60756-1 - 
Secretaria da Administração   
SUPLENTE – Sérgio Freitas Lisboa – Cad. 62316-3

4. Marineide Alves da Silva - 63027-1 - Escritório de 
Gestão Estratégica

5. Vagner Simões Santos – Cad. 63.943 - Secretaria 
da Administração
SUPLENTE – Abdon Neto – Secretaria da 
Administração

6. Carlos Alberto de Santana Portugal – Cad. 62.574 -
6 - Secretaria da Fazenda
SUPLENTE –Maraiza de Sá Santos – Cad. 39057 – 
Secretaria da Fazenda

7. Carla Barbosa de Araújo -  Cad. 39.847-1 – 
Secretaria da Administração
SUPLENTE –Maria Ivonete Gomes Filho – Cad. 
38727-6 – Secretaria da Administração
SUPLENTE – Ana Paula Silva – Cad. 60885-2 – 
Secretaria da Administração

8. Ana Cláudia Oliveira Almeida- Cad. 63186-1 – 
Secretaria da Cultura.
Ednalva Maria Cerqueira de Macedo – Cad. 63035-0 
– Secretaria da Cultura.

9. Ana Paula Brito Martins da Silva - Cad. 60.777-9 - 
Controladoria Geral do Município.
SUPLENTE – Juliano Vieira Mira – Cad. 63020-7 – 
Controladoria Geral do Município. 

10. Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira – Cad.63515-
4 - Procuradoria Geral do Município.
SUPLENTE – Carolina Strauch de Souza – Cad. 
62962-4  - Procuradoria Geral do Município.

11. Jemima dos Santos Montenegro – Cad. 61994-2 - 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
SUPLENTE – Agda Silva Costa – Cad 7925-3 - 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

§ 1º - A Coordenação da Comissão ficará a cargo do 
Comitê composto pelos servidores Fabiana Estevão 
Silva Montenegro, ficando esta designada 
Presidente, com base no Decreto nº 4521/2007, 
Regimento Interno da SECAD, art. 9º, inciso I, alínea 
d e e, e será substituída pelos servidores Felipe 
Pereira Freitas Pinheiro, com base no Decreto nº. 
5980/2015, Portaria/SECAD nº. 141 e Vagner 
Simões Santos, responsável pelo Projeto de 
readequação dos Sistemas Informatizados de 
Processos, de Protocolo e de Documentos.

§ 2º- São da competência da Comissão as decisões 
referentes a cada etapa do projeto de readequação, 
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PERIODO AQUISITIVO: 06/12/2014 a 05/12/2015
GOZO: 20 dias de 11/01 a 30/01/2016

PORTARIA N° 741/2015
SERVIDOR: Claudia Francisca F. Marques
CADASTRO: 039073-0  Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 08/01 a 27/01/2016

PORTARIA N° 742/2015
SERVIDOR: Patricia Souza de Miranda
CADASTRO: 062238-9  Lotação: CGM
PERIODO AQUISITIVO: 04/04/2014 a 03/04/2015
GOZO: 20 dias de 11/01 a 30/01/2016

PORTARIA N° 743/2015
SERVIDOR: Debora Cristina S. Reis
CADASTRO: 061001-3  Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 10/03/2014 a 09/03/2015
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 744/2015
SERVIDOR: Orlando Gomes dos Anjos
CADASTRO: 039245-3  Lotação: SEDEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 745/2015
SERVIDOR: Maria Eduarda dos S. S. Ferreira
CADASTRO: 038982-2  Lotação: SEDEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 746/2015
SERVIDOR: Franksneide Ferreira
CADASTRO: 039314-6  Lotação: SEDEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 750/2015
SERVIDOR: José Carlos V. dos Santos
CADASTRO: 07756-0  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2014 a 06/05/2015
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 751/2015
SERVIDOR: Eralda Socorro da R. da Silva
CADASTRO: 09522-5  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2014 a 11/09/2015
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 752/2015
SERVIDOR: Manoela Barreto F. Oliveira
CADASTRO: 09927-1  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2015 a 04/01/2016
GOZO: 20 dias de 11/01 a 30/01/2016

PORTARIA N° 753/2015
SERVIDOR: Maria Enilde C. S. Santos
CADASTRO: 09842-3  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2015 a 04/01/2016
GOZO: 20 dias de 15/01 a 04/02/2016

PORTARIA N° 754/2015
SERVIDOR: Rita de Cassia S. Silva
CADASTRO: 060698-3  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 04/08/2014 a 03/08/2015
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 601/2015
SERVIDOR: Raimndo José de J. Santos
CADASTRO: 08364-0  Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2014 a 30/09/2015
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 602/2015
SERVIDOR: Lucia Maria dos S. Cardoso
CADASTRO: 08246-2  Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2014 a 30/09/2015
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 603/2015
SERVIDOR:Clovis Augusto T. Guimarães
CADASTRO: 02623-9  Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 13/08/2014 a 12/08/2015
GOZO: 20 dias de 18 a 06/02/2016

PORTARIA N° 604/2015
SERVIDOR:Joanice dos S. Gomes
CADASTRO: 02849-0  Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 02/01/2015 a 01/01/2016
GOZO: 20 dias de 18 a 06/02/2016

PORTARIA N° 605/2015
SERVIDOR: Reginaldo Santos Dias
CADASTRO: 060668-7  Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/12/2013 a 02/12/2014
GOZO: 20 dias de 18 a 06/02/2016

PORTARIA N° 734/2015
SERVIDOR: Jaqueline Fontes Pelanda
CADASTRO: 09840-1  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2014 a 14/12/2015
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 735/2015
SERVIDOR: Fernando dos S. de Santana
CADASTRO: 039024-7  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 737/2015
SERVIDOR: Miriam Alves dos S. Santana
CADASTRO: 061651-2  Lotação: CGM
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2014 a 31/08/2015
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 738/2015
SERVIDOR: Sued da Silva Soares
CADASTRO: 063137-3  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2013 a 14/12/2014
GOZO: 20 dias de 04 a 23/01/2016

PORTARIA N° 739/2015
SERVIDOR: Jorge Evangelista dos S. Filho
CADASTRO: 039172-2  Lotação: SERIN
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 20/01 a 08/02/2016

PORTARIA N° 740/2015
SERVIDOR: Valdneide F. da Silva
CADASTRO: 153650-1  Lotação: SESAU
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II – Marcos Antônio Alves Sobral, matrícula 2473-6: 
desenvolver atividades para tratamento e auditoria das 
transações imobiliárias e apuração de valores dos imóveis 
negociados e negociáveis com a finalidade de elaboração 
e manutenção da planta genérica de valores do Imposto 
Sobre a Transmissão de Bens Móveis Inter Vivos (ITIV);

III – Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann, 
matrícula 1503-5: desenvolver atividades inerentes ao 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições – Simples Nacional.

Art. 2º Pelo exercício das atividades, os servidores 
perceberão a Gratificação de Produtividade instituída pelo 
Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013, na proporção 
de 100% (cem por cento), de acordo com o disposto no §2º 
do art. 5º do referido Decreto, com redação atualizada pelo 
Decreto nº 5878, de 28 de janeiro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação, com efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2016, 
revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2015.

CAMILO PINTO FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 035/2015
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, em cumprimento ao que 
determina o §1º do Art. 5º do Decreto nº 5473, de 25 de 
outubro de 2013, alterado pelo Decreto nº 5726 de 25 de 
Junho de 2014,

RESOLVE

Art. 1º Ficam designados os Servidores a seguir 
identificados para exercício das seguintes atividades de 
relevante interesse desta Secretaria a serem executados 
no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016:

I – Valdomiro Santana de Oliveira, matrícula 3990-1: 
Par t i c ipação no  P lane jamento ,  E laboração,  
Acompanhamento e Monitoramento das Ações Especiais, 
de Fiscalização e de Diligência a serem realizadas pelos 

osAgentes Fiscais em conformidade com os Decretos n  
5.472/2013 e 5.473/2013 e alterações posteriores;

II – Sérgio Silvio Santos Miranda, matrícula 60678-7: 
Assessoramento e participação na Elaboração de 
Projetos, Ações, Planos de Trabalho, Inteligência Fiscal, 
do Planejamento Estratégico e dos Projetos de Melhorias 
Tecnológicas com vista à melhoria das políticas de 
fiscalização e arrecadação da Secretaria Municipal da 
Fazenda;

Art. 2º Pelo exercício das atividades, os servidores 

PERIODO AQUISITIVO: 20/12/2014 a 19/12/2015
GOZO: 20 dias de 14/01 a 02/02/2016

PORTARIA N° 755/2015
SERVIDOR: João Raimundo dos Santos
CADASTRO: 039053-4  Lotação: SECULT
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 11/01 a 30/01/2016

PORTARIA N° 756/2015
SERVIDOR: Anderson Santos Silva
CADASTRO: 062008-2  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 22/11/2014 a 21/11/2015
GOZO: 20 dias de 05/01 a 24/01/2016

PORTARIA N° 757/2015
SERVIDOR: Augusto Raymundo B. de Paula
CADASTRO: 038733-1  Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 758/2015
SERVIDOR: Jackson Alfredo N. do E. Santo
CADASTRO: 039239-8  Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA N° 759/2015
SERVIDOR: Valdemira Costa Chagas
CADASTRO: 038721-4  Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2015 a 02/01/2016
GOZO: 20 dias de 04/01 a 23/01/2016

PORTARIA Nº 034/2015
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, em cumprimento ao que determina o 
§1º do Art. 5º do Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º Ficam designados os Servidores a seguir identificados 
para exercício das seguintes atividades de relevante interesse 
desta Secretaria a serem executados no período de 1º de 
Janeiro a 31 de Dezembro de 2016:

I – Carlos Alberto Pereira Borges, matrícula 7005-9, e 
Maggy Reis Giuzio, matrícula 8089-2: desenvolver 
atividades de mensuração do resultado econômico das 
operações originárias das atividades econômicas 
desenvolvidas no município que impactam no cálculo do 
Índice do Valor Adicionado (IVA).
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Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 23 de 
dezembro de 2015, com a municipalidade, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas, as quais foram 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança 
apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pelo 
COMPROMISSADO e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

a14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Sr . 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária 
de Desenvolvimento Urbano, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal N° 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, doravante denominado MUNICÍPIO e a 
empresa TOP CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
06.172.739/0001-67, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco "B", 
sala 319, Caminho das Árvores, Salvador - BA, neste ato 
representada por MANOEL MESSIAS MUTTI 
ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro,  empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 01.373.130-04, 
SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 040.784.748-02,
doravante denominado COMPROMISSADO, tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
21.188/2014, de 16 de dezembro de 2014, resolvem firmar  
este Termo de Acordo e Compromisso, para fins de  
aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do 
empreendimento do tipo Condomínio Residencial, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento do tipo Condomínio Urbanístico, para 
fins de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV, com fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental 
do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 

 
 

perceberão a Gratificação de Produtividade instituída pelo 
Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013, na proporção 
de 100% (cem por cento), de acordo com o disposto no §2º 
do art. 5º do referido Decreto, com redação atualizada pelo 
Decreto nº 5878, de 28 de janeiro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação, com efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2016, 
revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2015.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 105 /2015
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nºs. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e o 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, 
com fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que 
couber, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 21.188/2014, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 21.188/2014, requerido pela TOP 
CONSTRUÇÕES LTDa, CNPJ nº 06.172.739/0001-67, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico para a implantação de um condomínio 
residencial, situado na Avenida Tiradentes / Rua João da 
Mata, s/n, Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari-BA, inserido na Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 6, da  Macrozona Urbana de 
Abrantes, AB-ZU.1, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O empreendimento possui área total 
de 3.436,76m² (três mil, quatrocentos e trinta e seis metros 
quadrados e setenta e seis centésimos) e é composto por 
42 unidades residências, distribuídas em 04 blocos, com 
02 pavimentos, 43 vagas para estacionamento, área total 
construída de 2.918,12m², área ocupada de 1.500,55m², 
área permeável de 1.709,19m² e área verde de uso 
comum/lazer com 1.684,97m².

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  o  
COMPROMISSADO cumprir o quanto estabelecido no 
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identificar, acondicionar, armazenar e transportar 
para o destino final, conforme a Resolução 
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002;

c) Man te r  a  h ig ien i zação  ro t i ne i ra  dos  
acondicionadores de resíduos sólidos;

d) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes 
na Lei Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 
913/2008, ambas municipais, no que se refere à 
gestão de resíduos;

e) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da 
o b r a ,  p a r a  a n u ê n c i a  e  i n c l u s ã o  d o  
empreendimento no roteiro regular de coleta do 
Município;

f) Apresentar o certificado de destinação final dos 
resíduos da construção civil.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, 
durante a realização de atividades geradoras de 
ruído em níveis adequados à legislação local, com 
a utilização de equipamentos de controle do ruído, 
inclusive durante o período das obras;

b) Restringir as atividades geradoras de ruído, 
durante a fase de implantação, com execução 
apenas entre 08:00 às 18:00h e em conformidade 
com os demais parâmetros estabelecidos na Lei 
Municipal;

c) Seguir as demais diretrizes aplicáveis, constantes 
no Código de Polícia Administrativa do Município 
de Camaçari (Lei Nº 1120/2010), nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Transportar o material destinado às obras em 
veículos que não excedam a capacidade de 15t 
(quinze toneladas), evitando-se caminhões tipo 
carretas, caminhões e/ou caçambas articulados, 
prevenindo-se, desta forma, ocorrências danosas 
às pistas locais; 

b) Implantar sinalização regulamentar, nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio 
mínimo de 100 (cem) metros, advertindo 
sobretudo quanto ao tráfego de veículos de 
transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres;

c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 

d) Construir o canteiro de obras de tal forma que 
torne remota a ocorrência de acidentes de trânsito 
em seu interior, implantando-se a sinalização 
regulamentar nos acessos, sobretudo advertindo 
quanto ao tráfego de veículos de transporte de 
cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres, tal como a área 
própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites 

EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 3.436,76m² (três mil, 
quatrocentos e trinta e seis metros e setenta e seis 
decímetros quadrados) está situada na Avenida 
Tiradentes / Rua João da Mata, s/n, Vila de Abrantes, 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 6, da  Macrozona 
Urbana de Abrantes, AB-ZU.1, conforme Lei Municipal Nº 
866, de 11 de janeiro de 2008.

II – Características gerais do empreendimento: 
Empreendimento do tipo  condomínio residencial, 
composto por 42 unidades residências, distribuídas em 04 
blocos, com 02 pavimentos; 43 vagas para 
estacionamento; casa de lixo; Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE; área de lazer comum, com piscina e parque 
infantil; área total construída de 2.918,12m²; área ocupada 
de 1.500,55m², área permeável de 1.709,19m² e área 
verde de uso comum/lazer com 1.684,97m².

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá o COMPROMISSADO:

I – Quanto ao abastecimento de água:

Executar a solução para o abastecimento de água 
do condomínio de acordo com a viabilidade da 
concessionária, atentando para solução 
alternativa, em caso de as obras de ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água Orla Sul, 
reservatório de Machadinho, não for ampliada e 
finalizada até o período de emissão do Habite-se 
do empreendimento, conforme Carta de 
Viabilidade nº 228VT/15-MA expedida pela 
EMBASA, de 21 de setembro de 2015.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

Construir Sistema Próprio de Esgotamento 
Sanitário, dotado de “Estação de Tratamento 
Centralizada”, conforme Carta de Viabilidade nº 
228VT/15-MA expedida pela EMBASA, de 21 de 
setembro de 2015.

III – Quanto à energia elétrica:

Atender ao estabelecido na Carta nº 
115/CACM/VIAB/2015, (Viabilidade da COELBA), 
de 25 de agosto de 2015.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Garantir a solução para o armazenamento 
provisório dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 
para a coleta pela LIMPEC, em recipientes 
apropriados e fechados, em área de fácil acesso e 
sem prejuízo às vias públicas, já na fase de 
operação, conforme projeto do empreendimento;

b) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos (PGRS), para a fase de implantação 
do condomínio, possibilitando o correto 
gerenciamento dos resíduos de construção civil 
(RCC), contemplando a coleta seletiva: segregar, 
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do canteiro das obras, durante o dia – à luz do sol – 
para completa segurança;

e) Promover e garantir a conservação das vias 
públicas e a respectiva sinalização voltada para a 
prevenção de acidentes, ainda mais necessária 
por tratar-se de uma área com residências; 

f) Assegurar a acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida no condomínio, inclusive 
evitando obstáculos que possam limitar o acesso 
destas nas calçadas e passeios internos e 
externos;

g) Atender às demais recomendações contidas na 
Carta de Viabilidade da Superintendência de 
Trânsito e Transporte – STT nº 788/2015, de 30 de 
setembro de 2015.

VII – Quanto à compensação à comunidade local:

Promover sempre que possível o acesso aos 
postos de trabalho que serão gerados pelo 
empreendimento, para a população da 
vizinhança, principalmente para os moradores do 
Distrito de Abrantes, especialmente durante a 
fase de obra.

VIII – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Promover um bom relacionamento com as 
associações de moradores existentes na área de 
influência do empreendimento disponibilizando, 
sempre que necessário, as informações 
solicitadas ao empreendedor;

b) Atender às normas técnicas de construção civil e 
de segurança, saúde e meio ambiente (SSMA) 
para execução das obras;

c) Armazenar todo o material da obra dentro dos 
limites do seu canteiro de obras, não ocupando as 
vias públicas; 

d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento 
e dos pneus dos caminhões ao sair do canteiro de 
obras, para diminuir os problemas que afetam a 
qualidade do ar; 

e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 

f) Reduzir a velocidade de trânsito de caminhões, 
garantir o adequado estacionamento e garantir 
que o transporte de materiais e resíduos não irá 
sujar as vias públicas durante a operação;

g) Dar o destino final aos resíduos da construção civil 
gerados na obra, apresentando, para a expedição 
do Habite-se, o Certificado de Destino Final.

h) Recuperar as vias e calçadas danificadas pela 
obra, no entorno do empreendimento.

IX – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a) Respeitar os parâmetros urbanísticos constantes 
no projeto do empreendimento aprovado pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari;

b) Respeitar o limite de gabarito exigido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari, não 
interferindo significativamente na paisagem; 

c) Executar as obras de forma segura, a fim de evitar 
danos às redes de infraestrutura urbana, 
estruturas públicas e bens de terceiros;

d) Executar projeto tecnicamente adequado para 
drenagem e coleta de águas pluviais e para as 
ligações das redes de abastecimento de água e 
esgoto sanitário da EMBASA, seguindo 
recomendações das normas técnicas pertinentes;

e) Executar o projeto de segurança e combate a 
incêndio, em conformidade com o aprovado pela 
Coordenação de Defesa Civil Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Fica vedada construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns e áreas verdes, sem prévia 
e indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como proibido construção nas áreas 
de recuo, ou fracionamento das áreas comuns, a qualquer 
título.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - O COMPROMISSADO, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:

a) Executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conclusão da 
implantação do empreendimento, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de 
Habite-se, no prazo de 02 (dois) anos;

b) Concluir a infraestrutura de vias de acesso 
inseridas na área do empreendimento, como 
condição para liberação do alvará de habite-se;

c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para  o atendimento das medidas sob 
a sua responsabilidade decorrentes deste Termo.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Colocar à disposição do COMPROMISSADO 
todas as informações necessárias para a 
execução das obrigações estabelecidas neste 
Termo;

b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo 
e Compromisso;

c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente;

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

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará ao 
COMPROMISSADO, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos

Camaçari, 23 de dezembro de 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
Secretária de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

MANOEL MESSIAS MUTTI ALBUQUERQUE 
Compromissado

Testemunhas: 
1.
2.  

PORTARIA Nº 106/2015
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 6.924/2015, de 07 de maio de 
2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa BDP PARTICIPAÇÕES., inscrita no CNPJ sob nº 
17.608.723/0001-70, com sede na Avenida Comercial, 1º 
andar, sala 03, Centro, Camaçari-BA, 

localizada no remanescente da Fazenda 
Barbosa, Espaço Alpha, Distrito Sede, Camaçari - BA, 
inserida na Zona de Expansão Prioritária - ZEP 2 da 
Macrozona, Zona Urbana de Camaçari - CA ZU 1, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008  O 
loteamento é composto de 

para implantação de 
empreendimento do tipo loteamento, denominado 
“Residencial Cidade Jardim”, numa área total de 
227.776,08m², 

.
399 lotes residenciais, 

distribuídos em 15 quadras, com 05 lotes destinados a uso 
misto e 01 lote comercial e o seguinte quadro de área: área 
para lotes residenciais de 123.320,48m²; área para lotes 

de uso misto de 3.392,01m²; área comercial de 
5.090,54m²; área pública de 95.972,70m²; área do sistema 
viário de 36.982,45m²; área verde de 46.435,09m²; área 
institucional de 11.382,66m², correspondente a 5% da 
área total do empreendimento. Esta portaria está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de 
julho de 2002, quanto à redução, recuperação, reutilização 
e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, somente proveniente de 
jazidas licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual - EPI, 
aos funcionár ios da obra,  conforme Norma 
Regulamentadora - NR nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as 
instalações do canteiro e recuperar as áreas atingidas 
pelas instalações; II - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; b) programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; c) apresentar, no prazo de 
noventa dias, o projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; d) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; III - apresentar, no prazo de 
noventa dias, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; IV - 
apresentar, no prazo de cento e vinte dias, Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de Defesa Civil 
do município;  V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário;  VI - manter os dispositivos 
de sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
obter da CMA/SEDUR, no prazo de 30 dias, a autorização 
para a execução do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD, aprovado pela CMA/SEDUR; VIII - 
obter da CMA/SEDUR a Autorização de Supressão de 
Vegetação - ASV, antes de qualquer intervenção na área; 
IX - apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de 
água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; X - garantir a 
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estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; XI - não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente - APP, sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
de corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente; XII - 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; XIII - atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia - 
AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; 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 de setembro de 
2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.
 
Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 107/2015
DE 28 DE DEZEMBRO  DE  2015

        
“ 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 uma porção maior, 
medindo 435.422,43 m², situado no 
Loteamento Fonte das Águas, Rua Djalma 
Dutra, S/N, Arembepe, Distrito de Abrantes, 
em duas novas áreas com 4.396,34 m² e 
1.002,15m², na forma que indica”.

Considerando a necessidade de localizar área especifica 
para implantação do Centro Integrado de Esportes (CIE) 
em Arembepe – Distrito de Abrantes;

Considerando que a Portaria n° 84/2014 de 12 de Junho 
de 2014 não indica, nos seus memoriais, as 
confrontações das áreas;

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 0280/2015, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, 
medindo 435.422,43m², situada no Loteamento Fonte das 
Águas, Rua Djalma Dutra, S/N, Arembepe, Distrito de, em 
duas novas áreas com 4.396,34m² e 1002,15m².

 Art. 2° - Este desmembramento é oriundo de porção 
maior medindo 435.422,43m², cuja matricula é 12.570, 
datada de 05 de março 1992, inscrita no INCRA n° 
820000601089-1. Compreendidos nos seguintes limites: 
partindo-se do marco 0-AR-13ª, situada ao lado do bueiro 
existente a trinta metros do eixo BA-99, com azimute 
magnético de 244°3' e uma distância de 463,00m paralela 
à BA-99 a 30,00m dela, encontram-se o marco AR-4. A 
partir deste, com um a situado na margem do rio. A partir 
deste, com deflexão a direita 60°00'0' e uma distancia de 
803,50 encontra-se o marco AR 7ª, situado na margem do 
rio. A partir deste, com uma deflexão a direita de 133°00' e 
uma deflexão digo e uma distancia de 675,50m 
margeando o rio, encontra-se o marco AR9-11. A partir 
deste com uma deflexão a direita de 59°30' D e uma 
distancia de 201,60m encontra-se o marco AR-11, 
fazendo limite com o brejo. A partir deste, com uma 
deflexão de a direita de 30°30'D e uma distancia de 
561,70m encontra-se o marco 0-AR-13.

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

ÁREA A
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de 
coordenadas N 8.588.550,00m e E 588.113,00m; deste, 
segue confrontando com a Área B, com o azimute 
134°17'36,42” e distância 50,00m, até o vértice P02 de 
coordenadas N 8.588.510,00m e E 588.149,00m; deste, 
segue confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada 
do Coco, com o azimute 225°39'19,30” e distância 85, 83m 
até o vértice P03, de coordenadas N 8.588.450,00m e E 
588.087,00m; deste, segue confrontando com a Rua 
Existente, com azimute 313°21'46,21” e distância 52,00 m 
até o vértice P04  de coordenadas N 8.588.490,00m E 
588.049,00m; deste, segue confrontando com a Área 
Pública Municipal e Terceiros, com azimute 46°57'14,42” e 
distância 86,75m até P01 ponto inicial da descrição desta 
poligonal,  com área total de 4.396,34m². Todas as coo-
rdenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema Geodésico  Brasileiro,  e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como Sistema de 
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Sucupira, s/n°, Parque Palmeira, nas coordenadas 
UTM P: 576.312E; 8.596.771S, inserida na poligonal 
da Zona de Transformação, Comércio e Serviços - 
ZTCS, Macrozona CA-ZU 1, Camaçari-BA, conforme 
Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a 
atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico, para uso nos bancos e painéis de 
automóveis, com capacidade produtiva de 80 
toneladas de produtos/mês, numa área total de 
4.800,00 m². Esta Licença está sendo concedida, 
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 de forma 
preventiva, em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando soluções 
baseadas em tecnologias limpas; II - implantar 
Programa de Educação Ambiental - PEA, para os 
funcionários da empresa, 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, priorizando 
reuso e reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; III - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, relatório das atividades do PEA; IV - 
direcionar os efluentes domésticos para fossa 
séptica com sumidouro, de acordo com a norma 
técnica NBR – 7229 da ABNT; V - encaminhar o 
material recolhido na limpeza da fossa séptica para a 
Estação da EMBASA, a fim de que seja dada a 
disposição f inal  adequada;  VI -  manter 
documentação comprobatória do serviço de limpeza 
de fossa, em seus arquivos, para fins de fiscalização; 
VII - adotar normas de segurança, higiene industrial e 
saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; VIII - apresentar 
semestralmente um relatório de caracterização 
físico-químico e microbiológico do efluente tratado, 
objetivando uma avaliação do atendimento aos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução do 
CONAMA n° 430/2011; IX - realizar limpeza periódica 
do sistema de drenagem de águas pluviais, como 
forma a evitar entupimento; X - 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; XI - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização 
de programas de educação ambiental e de 
treinamento quanto à aplicação do: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; b) 
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR; c) 
Plano de Emergência Ambiental - PEA; d) Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre a redução do grau de riscos; XII - 
dar continuidade ao Programa de Saúde e 
Segurança no Trabalho e Plano de Emergência 
Ambiental, compartilhado com a unidade industrial 
adjacente, priorizando: a) eliminação das fontes de 
risco: b) controle dos riscos na fonte: c) controle dos 

Referência SIRGAS 2000 - Zona 24 Sul. Todos os 
azimutes, distâncias e áreas foram calculados no plano de 
projeção UTM.

ÁREA B

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de 
coordenadas N 8.588.558,98me E 588.127,41m; deste, 
segue confrontando com a Rua Djalma Dutra, com o 
azimute 134°9'44,70” e distância 50,00m até o vértice P02 
de coordenadas N 8.588.525,28m e E 588.162,11m; 
deste, segue confrontando com a Faixa de Domínio da 
Estrada do Coco, com o azimute 222°16'22,50” e distância 
20,11m até o vértice P03, de coordenadas N 
8.588.510,00m e E 588.149,00m; deste, segue 
confrontando com a Área A, com o azimute 314°17'36,42” 
e distância 50,01 m até o vértice P04  de coordenadas N 
8.588.550,00m E 588.113,00m, deste, segue 
confrontando com a Área de Terceiros, com o azimute 
46°57'14,53” e distância 20,00m até P01 ponto inicial da 
descrição desta poligonal,  com área total de 1002,15m². 
Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georeferenciadas ao Sistema Geodésico  Brasileiro,  e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
Sistema de Referência SIRGAS 2000 - Zona 24 Sul. Todos 
os azimutes, distâncias e área foram calculados no plano 
de projeção UTM.

 Art. 4° - 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 disposições em contrário e de 
forma especifica a Portaria n° 84/2014 de 12 de Junho de 
2014.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 28 DEZEMBRO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 108/2015
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no 
exercício da competência que lhe foi delegada e pelo 
o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29 de janeiro de 2010, no que couber 
e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 13.321/2014, de 27 de agosto de 
2014, 

RESOLVE:

 Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa HOBER BAHIA INDÚSTRIA PLÁSTICA 
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 07.952.968/0001-67, 
com sede no logradouro conhecido como Rua 
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EPI adequados e compatíveis com o exercício de 
suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme 
o estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XXVI - implantar e manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA, buscando sempre a redução do grau de 
riscos; XXVII -  Programa de Controle Médico  em 
Saúde Ocupacional - PCMSO XXVIII -  comunicar de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente; XXIX - 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 de setembro de 
2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma 
alcance seus efeitos legais. 

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, 
EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 109/2015
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 5.891/2015, de 23 de abril de 
2015, 

RESOLVE:

riscos no meio ambiente do trabalho; d) adoção de 
medidas de proteção individual, incluindo diminuição 
do tempo de exposição; e) utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI; XIII - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta licença, a documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização 
dos planos e programas da empresa; XIV - 
apresentar, no prazo de sessenta dias, para a 
a p r o v a ç ã o  d a  C M A / S E D U R ,  P l a n o  d e  
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
gerados na manutenção/ lubr i f i cação de 
equipamentos, dentre outros), a quantidade, a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final; XV - armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada, de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
es tabe lec idos  na  NBR 11 .174 ,  para  o  
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e 
não inertes) e os da NBR 12.235, para 
armazenamento de resíduos classe I e encaminhá-
los posteriormente para destinação final, em 
instalações com licença ambiental para tal fim; XVI - 
no caso de resíduo classe I, requerer ao INEMA a 
competente Autorização de Transporte de Resíduos 
Per igosos -  ATRP; XVII  -  acondic ionar 
adequadamente e enviar para tratamento e/ou 
disposição, os resíduos perigosos gerados em 
decorrência das operações, em instalação 
devidamente licenciada, e requerer do transportador 
a competente Declaração de Transporte de 
Resíduos Perigosos - DTRP; XVIII - destinar os 
resíduos oleosos, a serem gerados na manutenção 
dos equipamentos, para empresas de rerefino 
devidamente licenciadas; XIX - manter em seus 
arquivos documentação comprobatória de produtos 
movimentados, contemplando relação, quantidade, 
origem e destino, para fins de fiscalização; XX - 
cumprir os requisitos estabelecidos na NR - 11, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, relacionados à 
movimentação e armazenagem de materiais; XXI - 
promover, no prazo de 60 dias, a sinalização 
horizontal e vertical das vias internas da empresa, 
áreas de manuseio de produtos, áreas de estocagem 
de materiais, conforme padrão legalmente 
estabelecido; XXII - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; XXIII 
- manter rótulos com a composição, recomendações 
de socorro imediato e o símbolo de perigo 
correspondente, nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local 
de trabalho; XXIV - manter a edição mais recente da 
Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos - FISPQ,  nos locais de manuseio dos 
produtos químicos, para conhecimento pelos 
funcionários; XXV - fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários Equipamentos de Proteção Individual - 
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da CMA/SEDUR, Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS, contemplando, todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), a quantidade, a classe, o 
local de geração, o acondicionamento/armazenamento e 
a destinação final; XV - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada, de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I e encaminhá-los posteriormente, para 
destinação final, em instalações com licença ambiental 
para tal fim; XVI - no caso de resíduo classe I, requerer ao 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; XVII - acondicionar 
adequadamente e enviar para tratamento e/ou 
disposição, os resíduos perigosos gerados em 
decorrência das operações, em instalação devidamente 
licenciada, e requerer do transportador a competente 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos - DTRP; 
XVIII - destinar os resíduos oleosos, a serem gerados na 
manutenção dos equipamentos, para empresas de 
rerefino devidamente licenciadas; XIX - manter em seus 
arquivos documentação comprobatória de produtos 
movimentados, contemplando relação, quantidade, 
origem e destino, para fins de fiscalização; XX - cumprir os 
requisitos estabelecidos na NR - 11, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, relacionados à movimentação e 
armazenagem de materiais; XXI - promover, no prazo de 
60 dias, a sinalização horizontal e vertical das vias internas 
da empresa, áreas de manuseio de produtos, áreas de 
estocagem de materiais, conforme padrão legalmente 
estabelecido; XXII - manter os dispositivos de sinalização 
em perfeito estado de conservação; XXIII - manter rótulos 
com a composição, recomendações de socorro imediato e 
o símbolo de perigo correspondente, nos materiais e 
substâncias empregados, manipulados ou transportados 
no local de trabalho; XXIV - manter a edição mais recente 
da Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos - FISPQ,  nos locais de manuseio dos produtos 
químicos, para conhecimento pelos funcionários; XXV - 
fornecer obrigatoriamente aos funcionários Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI adequados e compatíveis 
com o exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido 
uso, conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XXVI - implantar e manter atualizado 
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre a redução do grau de riscos; XXVII - 
Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional - 
PCMSO XXVIII -  comunicar de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente; XXIX - 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 de setembro de 
2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO 
S/A., inscrita no CNPJ sob nº 54.183.587/0004-93, com 
sede na BA-535, Via Parafuso, km 17, s/n°, inserida na 
poligonal da Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços – ZTCS, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro de 2008, nas coordenadas 
UTM 575.385 E; 8.596.568 S, para funcionar com a 
atividade de manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para usos industriais, incluindo a confecção 
de produtos de metal, numa área total construída de 
13.500,00m². Esta portaria está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar a atividade de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar de forma preventiva, em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - implantar 
Programa de Educação Ambiental - PEA, para os 
funcionários da empresa, 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, priorizando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência; III - 
apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das 
atividades do PEA; IV - direcionar os efluentes domésticos 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a 
norma técnica NBR – 7229 da ABNT; V - encaminhar o 
material recolhido na limpeza da fossa séptica para a 
Estação da EMBASA, a fim de que seja dada a disposição 
final adequada; VI - manter documentação comprobatória 
do serviço de limpeza de fossa, em seus arquivos, para 
fins de fiscalização; VII - adotar normas de segurança, 
higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas da 
produção, de armazenamento e expedição; VIII - 
apresentar  semestra lmente um re latór io  de 
caracterização físico-químico e microbiológico do efluente 
tratado, objetivando uma avaliação do atendimento aos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução do CONAMA 
n° 430/2011; IX - realizar limpeza periódica do sistema  de  
drenagem de águas pluviais, como forma de evitar 
entupimento; X - 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; XI - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento quanto à aplicação do: a) 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; b) 
Programa de Gerenciamento de Risco – PGR; c) Plano de 
Emergência Ambiental - PEA; d) Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, buscando sempre a 
redução do grau de riscos; XII - dar continuidade ao 
Programa de Saúde e Segurança no Trabalho e Plano de 
Emergência Ambiental, compartilhado com a unidade 
industrial adjacente, priorizando: a) eliminação das fontes 
de risco: b) controle dos riscos na fonte: c) controle dos 
riscos no meio ambiente do trabalho; d) adoção de 
medidas de proteção individual, incluindo diminuição do 
tempo de exposição; e) utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI; XIII - apresentar à SEDUR, 
quando do requerimento de renovação desta licença, a 
documentação comprobatória dos resultados obtidos e 
atualização dos planos e programas da empresa; XIV - 
apresentar, no prazo de sessenta dias, para a aprovação 
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documentação comprobatória do serviço de manutenção 
da fossa; VIII - armazenar o óleo queimado em tanque 
subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em área 
pavimentada e coberta e posteriormente, encaminhá-lo 
para empresa de refino licenciada, conforme estabelecido 
na Resolução CONAMA N° 362/05; IX - manter em seus 
arquivos, à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; X - 
apresentar no prazo de 60 dias, Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos - PGRS, com as soluções de gestão 
para equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas 
usadas, lâmpadas fluorescentes queimadas, papel de 
escritório, oleosos gerados na manutenção/lubrificação 
de equipamentos, além de informações quanto à 
quantidade, classe, local de geração, acondicionamento/ 
armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 
armazenar 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; XII - promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, 
o completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização; XIII - apresentar no prazo de 90 dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; XIV - apresentar as notas 
fiscais de compra dos tanques de armazenamento, 
inclusive do tanque  de óleo queimado; XV - 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; XVI - manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XVII - instalar e 
operar adequadamente caixas separadoras água e óleo, 
nas áreas de abastecimentos, lavagens de veículos e 
troca de óleo; XVIII - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviando para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; XIX - informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de 
toda a área contaminada; XX - 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 que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XXI - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XXII - realizar 
treinamento especifico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XXIII 
- 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 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 Esta Licença, bem como cópias dos documentos 

legais. 

Art. 3.º Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente – SISMUMA.
 
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 110/2015
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 18.184/2015, de 29 de 
outubro de 2015, 

RESOLVE:

Art . 1 º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa CORESFIL COMÉRCIO REVENDENDOR DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
13.018.536/0005-00, com sede na Rua da Rodoviária, s/n, 
Centro, Camaçari - BA, inserida na poligonal da Zona 
Central - ZCEN, na Macrozona CA-ZU.1 - Distrito Sede, 
conforme PDDU, Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
serviços de troca de óleo e lanchonete, com capacidade 
total de armazenamento de combustíveis líquidos de até 
60m³. Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes 
e depois do tratamento; III - monitorar os efluentes 
utilizando os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e 
sólidos em suspensão; IV - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, 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; V 
- encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VI - encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a NBR 7229 ABNT; VII -  manter em seus arquivos a 
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na Resolução CONAMA N° 362/05; IX - manter em seus 
arquivos, à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; X - 
apresentar no prazo de 60 dias, Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos - PGRS, com as soluções de gestão 
para equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas 
usadas, lâmpadas fluorescentes queimadas, papel de 
escritório, oleosos gerados na manutenção/lubrificação 
de equipamentos, além de informações quanto à 
quantidade, classe, local de geração, acondicionamento/ 
armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 
armazenar 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; XII - promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, 
o completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização; XIII - apresentar no prazo de 90 dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; XIV - apresentar as notas 
fiscais de compra dos tanques de armazenamento, 
inclusive do tanque  de óleo queimado; XV - 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; XVI - manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XVII - instalar e 
operar adequadamente caixas separadoras água e óleo, 
nas áreas de abastecimentos, lavagens de veículos e 
troca de óleo; XVIII - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviando para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; XIX - informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de 
toda a área contaminada; XX - 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 que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XXI - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XXII - realizar 
treinamento especifico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XXIII 
- 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 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 Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA. 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 111/ 2015
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 19.124/2015, de 12 de 
novembro de 2015, 

RESOLVE:

Ar t  .  1 º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa CORESFIL COMÉRCIO REVENDENDOR DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
13.018.536/0007-71, com sede na Avenida Leste, s/n, 
Pólo de Apoio, Camaçari - BA, inserida na poligonal da 
Zona Central - ZCEN, na Macrozona CA-ZU.1 - Distrito 
Sede, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes de veículos automotores, 
serviços de troca de óleo, com capacidade total de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 90m³.  Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar o empreendimento conforme o disposto nas 
Normas Técnicas da ABNT; II - realizar a caracterização 
dos efluentes destinados às caixas separadoras água-
óleo em dois pontos, cada uma, antes e depois do 
tratamento; III - monitorar os efluentes utilizando os 
parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; IV - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, 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; V 
- encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VI - encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a NBR 7229 ABNT; VII -  manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória do serviço de manutenção 
da fossa; VIII - armazenar o óleo queimado em tanque 
subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em área 
pavimentada e coberta e posteriormente, encaminhá-lo 
para empresa de refino licenciada, conforme estabelecido 
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 445/2015
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais resolve:

DESIGNAR

A servidora LIDIANE DE OLIVEIRA ARAGÃO, cadastro 
10023-8, para responder interinamente como Diretora 
Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de gozo de férias do 
seu Titular,  de 04 a 23 de JANEIRO de 2016, conforme 
prevê o Art. 30, Inciso I, do Regimento Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

 PREGÃO Nº 151/2015 (PRESENCIAL) - 
COSEL/SAÚDE -  OBJETO:Aquis ição de 
equipamento odontológico (motor para endodontia, 
bomba de sucção, unidade auxiliar, localizador, 
negatoscópio) para atender ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do Município.  DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 15/12/2015. WASHINGTON 
LUÍS SILVA COUTO.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 443/2015
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais resolve:

DESIGNAR

A servidora ERICA DE CÁSSIA SOUZA CARVALHO, 
cadastro 10058, para responder interinamente como 
Assessora Chefe do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de gozo de férias do 
seu Titular,  de 04 a 23 de JANEIRO de 2016, conforme 
prevê o Art. 30, Inciso III, do Regimento Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 444/2015
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais resolve:

DESIGNAR

O servidor ROBSON PEREIRA LIMA, cadastro 10057, 
para responder interinamente como Diretor Administrativo 
e Financeiro do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de 04 a 23 de 
JANEIRO de 2016, conforme prevê o Art. 30, Inciso IV, do 
Regimento Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0168/2015. 
PREGÃO N.º 068/2015 (Presencial) – COMPEL – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(LÁPIS MINA GRAFITE Nº 2 SEXTAVADO, 
LÁPISEIRA0.5MM,  LÁPISEIRA 0 .7MM,  
LÁPISEIRA 0.9MM, MINAS GRAFITE 0.5MM, 
MINAS GRAFITE 0.7MM, MINAS GRAFITE 0.9MM 
)  PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
A C O R D O  C O M  A C O N V E N I Ê N C I A E  
N E C E S S I D A D E  D A A D M I N I S T R A Ç Ã O  
MUNICIPAL. Lote 01 – Quantidade: 2.620, Preço 
unitário: R$ 32,95 (trinta e dois reais e noventa e 
cinco centavos); PROMINENTE FORNECEDOR: 
ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA ME. DATA DA 
ASSINATURA: 07 de Dezembro de 2015. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0169/2015. 
PREGÃO N.º 068/2015 (Presencial) – COMPEL – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(LÁPIS MINA GRAFITE Nº 2 SEXTAVADO, 
LÁPISEIRA0.5MM,  LÁPISEIRA 0 .7MM,  
LÁPISEIRA 0.9MM, MINAS GRAFITE 0.5MM, 
MINAS GRAFITE 0.7MM, MINAS GRAFITE 0.9MM 
)  PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
A C O R D O  C O M  A C O N V E N I Ê N C I A E  
N E C E S S I D A D E  D A A D M I N I S T R A Ç Ã O  
MUNICIPAL. Lote 02 – Quantidade: 2.100, Preço 
unitário: R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito 
centavos); Lote 03 – Quantidade: 2.400, Preço 
unitário: R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito 
centavos); Lote 04 – Quantidade: 2.000, Preço 
unitário: R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos); 
P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  2 0 0 2  
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME. DATA 
DA ASSINATURA: 07 de Dezembro de 2015. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0167/2015. 
PREGÃO N.º 068/2015 (Presencial) – COMPEL – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(LÁPIS MINA GRAFITE Nº 2 SEXTAVADO, 
LÁPISEIRA0.5MM,  LÁPISEIRA 0 .7MM,  
LÁPISEIRA 0.9MM, MINAS GRAFITE 0.5MM, 
MINAS GRAFITE 0.7MM, MINAS GRAFITE 0.9MM 
)  PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
A C O R D O  C O M  A C O N V E N I Ê N C I A E  
N E C E S S I D A D E  D A A D M I N I S T R A Ç Ã O  
MUNICIPAL. Lote 05 – Quantidade: 2.400, Preço 
unitário: R$ 0,49 (quarenta e nove centavos); 
Lote 06 – Quantidade: 2.600, Preço unitário: R$ 
Preço unitário: R$ 0,49 (quarenta e nove 
centavos); Lote 07 – Quantidade: 2.000, Preço 
unitário: 0,49 (quarenta e nove centavos); 
PROMINENTE FORNECEDOR: EDUCARE 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÀTICO 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 068/2015 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE (LÁPIS MINA GRAFITE Nº 2 
SEXTAVADO, LÁPISEIRA0.5MM, LÁPISEIRA 
0.7MM, LÁPISEIRA 0.9MM, MINAS GRAFITE 
0.5MM, MINAS GRAFITE 0.7MM, MINAS GRAFITE 
0.9MM )  PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
A C O R D O  C O M  A  C O N V E N I Ê N C I A  E  
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2015. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS

CONTRATO

CONTRATO N.º 0318/2015. CONTRATADA: 
C O R D E I R O  C A R A P I A C O M E R C I O  D E  
P R O D U T O S  H O S P I TA L A R E S  LT D A -
EPP.PREGÃO PRESENCIAL N.º 151/2015 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de 
equipamento odontológico (motor para endodontia, 
bomba de sucção, unidade auxiliar, localizador, 
negatoscópio) para atender ao Centro de 
E s p e c i a l i d a d e s  O d o n t o l ó g i c a s  d o  
Município.Vencedora do lote 05.VALOR 
GLOBAL: R$ 19.950,00 (dezenove mil 
novecentos e cinqüenta reais).DATA DA 
ASSINATURA: 15/12/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

Contrato Nº 0312/2015. Termo de Dispensa Nº 
061/2015. Processo Nº 0210/2015. Contratado: 
ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO. Objeto: 
Locação de imóvel urbano, situado na Rua 08 de 
Dezembro, nº59 e Rua Goiás, Centro, Camaçari-Ba, 
com vistas a implantação do Centro de Referência e 
Especialidades em Saúde no Município de 
Camaçari – Ba. Valor Global: 60.000,00(sessenta 
m i l  r e a i s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 4114. Natureza da Despesa: 
33.90.36.00.00; Fonte de Recurso: 6102020. Data 
da Assinatura: 07/12/2015. Washington Luis Silva 
Couto.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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livros e materiais pedagógicos a fim de atender o 
corpo docente e discente da educação infantil e 
educação inclusiva das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Camaçari. Data da Revogação: 
23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 020/2015 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de mesas interativas para atender as 
necessidades das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari, para futuras 
contratações de acordo com conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Data da Revogação: 23/12/2015. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 029/2015 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Aquisição e 
instalação de plataforma vertical elétrica para 
transporte de deficientes das unidades escolares da 
rede municipal de Ensino. Data da Revogação: 
23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 050/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto Contratação de 
empresa para efetuar serviço de lavagem e 
lubrificação dos veículos que prestam serviços as 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
Data da Revogação: 23/12/2015. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 061/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto aquisição de 
materiais para maestro (batuta e estante partitura) 
para atender as fanfarras estudantis da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Camaçari, 
para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Data da Revogação: 23/12/2015. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 068/2014 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Aquisição de 
livros para o acervo das bibliotecas das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 073/2014 (PRESENCIAL) – 

LTDA – ME. DATA DA ASSINATURA: 07 de 
Dezembro de 2015. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

DISPENSA

Termo de Dispensa Nº 061/2015. Processo Nº 
0210/2015. Contratado: ALTAMIRO RODRIGUES 
DE MELO. Objeto: Locação de imóvel urbano, 
situado na Rua 08 de Dezembro, nº59 e Rua Goiás, 
Centro, Camaçari-Ba, com vistas a implantação do 
Centro de Referência e Especialidades em Saúde 
no Município de Camaçari – Ba. Valor Global: 
60.000,00(sessenta mil reais). Fundamentada no 
Art. 24, Inciso X da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 07/12/2015.

AVISO DE REVOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 001/2015 (Presencial) – 
EDUCAÇÃO, que tem como objeto Registro de 
preço para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 002/2015 (Presencial) – 
EDUCAÇÃO, que tem como objeto Registro de 
preço para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 003/2015 (Presencial) – 
EDUCAÇÃO, que tem como objeto Registro de 
preço para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 009/2014 (ELETRÔNICO) – 
EDUCAÇÃO, que tem como objeto Aquisição de 

PÁGINA 18 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 652 - de 26 de Dezembro de 2015 a 01 de Janeiro de 2016 -  - Nº  



para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 090/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 092/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 094/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 097/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 099/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL /EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 

COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto   Contratação de 
empresa especializada na locação de equipamentos de 
localização/AVL e gerenciamento operacional de frota 
com protocolo de comunicação deGSM/GPRS e 
deferramentas (hardware e softwares) específicas para a 
gestão operacional de frota com essa tecnologia, para 
uso embarcado nos veículos da Prefeitura Municipal de 
Camaçari - Secretaria da Educação. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 077/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de lousas interativas a fim de atender 
aos alunos e professores da Rede Municipal de 
Ensino. Data da Revogação: 23/12/2015. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 078/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal.  Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 082/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 087/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 089/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
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bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 088/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 093/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 095/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 098/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 100/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 

para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 101/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 103/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 079/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 080/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 086/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
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de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 084/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 096/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA a licitação na 
modalidade Pregão n.º 102/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/ EDUCAÇÃO, cujo objeto Registro de preço 
para aquisição de livros para o acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares, do Município 
de Camaçari, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 23/12/2015. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de 
Prestação de Serviço n.º 0238/2014. Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Simões Filho 
Serviços e Comércio de Auto Peças LTDA – EPP; Da 
Rescisão Unilateral: Por força do presente Termo, 
a  C O N T R ATA N T E  d á  p o r  r e s c i n d i d o  
unilateralmente o Contrato n.º 0238/2014, cujo 
objeto é a locação de máquinas pesadas para 
prestação de serviços no Município de Camaçari, 
por inexecução da prestação do serviço supra, 
conforme determina os termos dos artigos 77, 78 e 
79 todos da Lei n.º 8.666/93 com aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula Nona do referido 
contrato e demais sanções previstas em Lei.  
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS - Prefeito 
Municipal. Camaçari, 29 de Dezembro de 2015.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

passam a ter as seguintes 
redações: 2.2. A qualquer momento a Contratante 
poderá solicitar a ECT a inclusão ou a exclusão de 
serviços no presente contrato, procedimentos 
estes que deverão ocorrer por meio de termo 
aditivo ou por apostilamento, conforme opção da 
Contratante, e registro na Ficha Resumo, a ser 
assinada pelas partes; 2.2.1. A inclusão de 
serviço(s) dar-se-á após analise da viabilidade pela 
ECT, por meio do acréscimo do(s) Anexo(s) 
correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, 
contendo os procedimentos pertinentes ao serviço 
incluído, efetivando-se quando da assinatura da 
Ficha Resumo; 6.1. Respeitando o cronograma 
definido na Ficha Resumo anexa a este contrato, a 
ECT disponibilizará à Contratante, no endereço 
http://www2.correios.com.br/produtosserviços/sfc/
default.cfm, para efeito de pagamento, a fatura 
mensal correspondente aos serviços prestados e 
produtos adquiridos previstos no(s) anexo(s), 
levantados com base nos documentos de 
postagem e venda de produtos; 6.6.1. Os creditos 
devidos pela ECT, relativos a indenizações, cujos 
fatos geradores foram apurados e devidamente 
comprovados pela ECT, serão pagos diretamente à 
Contratante via crédito em fatura; 7.2. A vigência 
inicial do(s) Anexo(s) será indicada na Ficha  
Resumo, em conformidade com o subitem 2.2.1., e 
não excederá a do Contrato; Da Vigência: O 
presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data 
de sua assinatura; Da Dotação Orçamentária: 
6.1. Os recursos orçamentários previsto na 
Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do 
Contrato ora aditado para a cobertura das 
despesas decorrentes deste contrato tem seu valor 
estimado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais). 6.2. A classificação destas despesas se 

Terceiro Termo ao Contrato Múltiplo de 
Prestação de Serviço que entre si fazem 
Município de Bonito; N° 9912303854; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS; Do Objeto: Prorrogar a vigência 
do Contrato original por mais 12 meses. Alterar os 
subitens 2.2; 2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 
6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Sétima e 
incluir subitem 12.8.1. na Cláusula Décima 
Segunda das disposições Gerais no Contrato 
Múltiplo;  Da Prorrogação: Em conformidade com 
o art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e com a Cláusula 
Sétima do contrato ora aditado, as partes acordam 
em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 
28/12/2015 até 28/12/2016; Das Alterações: 
Ficam alterados os subitens 2.2.e 2.2.1.; e 6.1. e 
6.6.1.; 7.2. que 
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dará da seguinte forma: Elemento Despesa: 
33.90.39, Projeto/Atividade/ Programa de 
Trabalho: 2018; Da Publicação: Caberá ao 
Contratante, por sua conta, a publicação resumida 
do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no 
prazo legal; Da Ratificação: Ficam mantidas e 
ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais 
Cláusulas e condições do Contrato originário, não 
modif icadas pelo presente instrumento; 
28/12/2015; Claudio Moraes Garcia – ECT; Ademar 
Delgado das Chagas  – Município.

Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
de Imóvel Urbano; Nº 035/2006; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: LAILDA 
MARIA SILVA OLIVEIRA; Do Objeto: Alterar as 
Cláusulas Segunda e Terceira do Instrumento 
original; Do Prazo: A data prevista para 
encerramento do Contrato que é de 07 de Janeiro 
de 2016, passará a ser de 07 de Janeiro de 2017; 
Do Preço: Em virtude de o contrato original, ter por 
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 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
105.907,92 (cento e cinco mil, novecentos e sete 
reais e noventa e dois centavos). O valor mensal 
ajustado para a Locação do Imóvel é de R$ 
8.825,66 (oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
sessenta e seis centavos) e permanece sem sofrer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
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; Assinatura: 
09/12/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: Retiratifição de Termo Aditivo – Correção de 
erro material

Processo Administrativo nº.: 16819/2015

Objeto: Ratificação da clausula terceira (DO 
PREÇO) do segundo termo aditivo ao contrato n. 
0176/2013, (na sua página 2 de 2). 

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IBDM.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2014

(Processo administrativo nº 0206/2014)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção na Cláusula Segunda do Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato nº 251/2014 com a empresa Pro-
Rad Consultores em radioproteção S/S Ltda, inscrita 
no CNPJ sob o nº 87.389.086/0001-74, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de dosimetria (ou 
monitoramento) termoluminescente individual, 
realizados de forma contínua, com fornecimento 
mensal de 28 (vinte e oito) dosímetros individuais e 
02 (dois) dosímetros padrão e emissão de relatórios.

 Na Cláusula Segunda – do Prazo:

Onde se lê:
Fica instituída a prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato nº 0251/2011, (…).

Leia-se:

Fica instituída a prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato nº 0251/2014, (…).

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Camaçari, 10 de dezembro de 2015.

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho


