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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO 6756/2017
DE 10 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 0119.17.1842-11/2017 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por tempo de 
Contribuição a servidora RITA DE CÁSSIA OGANDO DE 
OLIVEIRA, matrícula 7354, no cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, nível I, referência E, lotada na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 6757/2017
DE 10 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

                   

DECRETO Nº. 6736/2017
DE 31 DE MAIO DE 2017

Declara a nulidade e concede com efeitos 
retroativos  a prorrogação de isenção de 
tributos, taxas e emolumentos da 
competência Municipal BRIDGESTONE 
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, e dá outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
Leis Municipais nºs 618/2003, 1.255/2012 e 1.039/2009 e 
o Decreto nº 3.957/2004, e teor do Processo 
Administrativo nº 04804.18.08.703.2016, de 09 de agosto 
de 2016, 

DECRETA

Artigo 1º Fica concedida a prorrogação de isenção de 
Impostos, Taxas, Contribuições e Emolumentos 
Municipais para a Empresa Interessada BRIDGESTONE 
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com sede 
na Av. Queiroz dos Santos, nº 1717, Casa Branca, Santo 
André, São Paulo, CEP nº 09.015-901, Inscrita no 

oCadastro de Geral de Atividade sob o n  0015685002 e 
CNPJ: 57.497.539/0001-15, nos termos do  Artigo 3º, 

oInciso III, alínea “b”, do Decreto n  3.957/2004 que 
oregulamenta a Lei n  618/2003 e Lei 1.255/2012, a partir da 

data do saneamento, conforme art. 52 da Lei 1.039/2009, 
nas seguintes proporções:

I. Isenção no percentual de 50% (cinquenta por cento) 
para o IPTU, que começará a vigorar no exercício seguinte 
ao da sua concessão, durante o período de 5 (cinco) anos;
II. Isenção no percentual de 85% (oitenta e cinco por 
cento) para o ISSQN, incidente sobre o valor devido;
III. Isenção no percentual de 85% (oitenta e cinco por 
cento) para as taxas e emolumentos.

Artigo 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.

Artigo 3º Por este ato fica declarada a nulidade do Decreto 
nº 6.612/2016, de 27 de dezembro de 2016, publicado no 
DOM edição nº 706.

Artigo 4º Este decreto entrará em vigência na data de sua 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia de 
dados do Decreto de 29 de maio de 2017 que dispôs sobre 
a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório, publicado no DOM n.º 
729 de 04 a 10 de junho de 2017, página 06;

DECRETA

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 29 de maio de 2017, 
publicado no DOM n.º 729 de 04 a 10 de junho de 2017, 
página 06. 

Onde se lê: 

Leia-se: 

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE 2017 .
                                                             

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

             DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

Retifica Decreto de 02 de junho de 2017 que 
dispôs sobre a Estabilidade de Servidores 
Públicos Municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia de 
dados do Decreto de 02 de junho de 2017 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório, publicado no DOM n.º 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 00061.17.1817.11/2017 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por tempo de 
Contribuição à servidora GERALDA MACÊDO, matrícula 
7228, no cargo de Agente de Suporte Administrativo, nível 
I, referência F, lotada na SESAU – Secretaria de Saúde, 
com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03, e artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada 
pela Lei Municipal 1256/2012. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6758/2017
DE 10 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 00047.17.1807.11/2017, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOSÉ DA PAZ SOUZA DOS 
SANTOS, matrícula 1238, no cargo de Assistente 
Administrativo, Nível I, referência H, lotado na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 3º da 
Emenda Constitucional 47/05 e artigo 43 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2017

Retifica Decreto de 29 de maio de 2017 que 
dispôs sobre a Estabilidade de Servidores 
Públicos Municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XV - Nº  735 - de 16 a 22 de Julho de  2017 - 



DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra 
citadas, aos servidores infra declinados, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE JULHO DE 2017.
                                         

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 1º e Art. 31, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.00435/2017. 

RESOLVE
 

REDUZIR a carga horária do(a) servidor(a) IVANA 
CARVALHO DA SILVA FERREIRA, cadastro: 62916, 
ocupante do cargo de Assistente de Atividade Tributária, 
lotado(a) na Secretaria da Fazenda – SEFAZ, de 40 para 
20 horas semanais, sem prejuízo da sua remuneração, a 
partir de 01 de Junho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MAIO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO    

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA               

DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 2017

733 de 02 a 08 de julho de 2017, página 05;

DECRETA

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 02 de junho de 2017, 
publicado no DOM n.º 733 de 02 a 08 de julho de 2017, 
página 05. 

Onde se lê: 

Leia-se: 

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE JULHO DE 2017 .
                                                             

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.
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de 02 (dois) anos, nos termos do convênio de cooperação 
técnica, retroativo à 13 de abril de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
   SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
   SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre concessão de benefícios 
de Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 01753.11.02.026.2017;

RESOLVE

Conceder a servidora RAFAELA FERREIRA DOS 
SANTOS, matrícula n.º 60188,ocupante do cargo de 
Fisioterapeuta, lotada na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com data a partir de 17 de julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM11 DE JULHO 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
ELIAS NATAN MORAES DIAS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETÁRIO DA SAÚDE          

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2017

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato 
(a) nomeado (a) pelo Decreto com data de 18 de julho de 
2012 e empossado em 25 de julho de 2012, no prazo 
previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e e 
informações constantes do processo administrativo de nº 
792/2013 resolve:

                                              

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 
pela ampliação definitiva da jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, com vencimento proporcional à carga 
horária escolhida, observada a necessidade e 
conveniência da Administração Pública.

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo 
nº. 00101/2017, o qual se verificou a possibilidade jurídica 
da mudança definitiva da jornada de trabalho,

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) ANA CRISPINA TELES NASCIMENTO, 
cadastro: 61317, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, 
a partir de 03 de Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO    

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA   

DECRETO DE 09 DE JUNHO DE 2017 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 01098/2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Prorrogar a cessão do servidor PAULO HENRIQUE 
OLIVEIRA E SILVA, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, cadastro 60615, para a Câmara Municipal 
de Camaçari, sem ônus para o ente cedente, pelo período 
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Promover o(a) servidor(a) CAROLINA SOUSA FONTES, 
cadastro nº. 063478, lotado (a) na SESAU - Secretaria da 
Saúde, de Técnico em Segurança do Trabalho Nível I, 
para Técnico em Segurança do Trabalho NIVEL II, com 
data retroativa a 04 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JULHO DE 2017.
                                     

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

      
REGINALDO PAIVA DE BARROS                                 

 Secretário da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS     
Secretário da Saúde     

                                    

DECRETO DE  28 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do 
quadro de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01339.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) VANESSA SANTOS DA 
PAIXÃO MIRANDA, cadastro nº. 63304, lotado(a) na 
Controladoria Geral do Município - CGM, de Auditor 
Interno Nível I, para Auditor Interno Nível II, com data 
retroativa a 02 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
Controlador Geral do Município 

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.01234/2017.

 

EXONERAR “Ex Officio” EUDES DO CARMO SILVA, 
portador (a) do documento de identidade Nº.04936543-64 
– SSP/BA nomeado (a) para o cargo de Porteiro, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.
                  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.01230/2017.

 
RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) MARTA ROCHA DOS SANTOS, cadastro: 
8206, na função de Guarda Municipal, da Estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO    

REGINALDO PAIVA DE BARROS  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do 
quadro de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01438.11.02.408.2017, 
                                                          

RESOLVE

PÁGINA 05PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XV 735 - de 16 a 22 de Julho de  2017 -  - Nº 



 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) GILVAN SANTOS DA COSTA, cadastro: 
63464, na função de Fiscal de Serviços Públicos, da 
Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos - SESP, de 
30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de Julho de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

    REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02015/2017.

RESOLVE
 

 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) NILMAR FONTES SILVA, cadastro: 63345, na 
função de Fiscal de Serviços Públicos, da Estrutura da 
Secretaria dos Serviços Públicos - SESP, de 30 para 40 
horas semanais, a partir de 03 de Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02014/2017

 
RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) EVERTON RAIMUNDO TORRES TAVARES, 
cadastro: 63185, na função de Fiscal de Serviços 
Públicos, da Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos 

RESOLVE
 

 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) JAILTON DE JESUS, cadastro: 2320, na 
função de Assistente Administrativo, da Estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02017/2017

 
RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) JESSÉ CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, 
cadastro: 63270, na função de Fiscal de Serviços 
Públicos, da Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos 
- SESP, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 02016/2017

 
RESOLVE
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

   REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02011/2017 

 
RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) CIDCLEI COSTA DE JESUS, cadastro: 63267, 
na função de Fiscal de Serviços Públicos, da Estrutura da 
Secretaria dos Serviços Públicos - SESP, de 30 para 40 
horas semanais, a partir de 03 de Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

   REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02010/2017

 
RESOLVE

Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) TONY OLIVEIRA BELARMINO, cadastro: 
63182, na função de Fiscal de Serviços Públicos, da 
Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos - SESP, de 
30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de Julho de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

- SESP, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

  REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02013/2017

 
RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) GÉSSICA PAULA DA SILVA SANTOS, 
cadastro: 63269, na função de Fiscal de Serviços 
Públicos, da Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos 
- SESP, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

   REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02012/2017

 
RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) IVANILDO SANTOS DE ALMEIDA, cadastro: 
63183, na função de Fiscal de Serviços Públicos, da 
Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos - SESP, de 
30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de Julho de 
2017.
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

   REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02009/2017.

 
RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) GRACILIANO CELESTINO DE JESUS 
FILHO, cadastro: 63445, na função de Fiscal de Serviços 
Públicos, da Estrutura da Secretaria dos Serviços Públicos 
- SESP, de 30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de 
Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 
REGINALDO PAIVA DE BARROS

  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.02008/2017.

 
RESOLVE

 
Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) EDUARDO PAIXÃO PEREIRA, cadastro: 
63506, na função de Fiscal de Serviços Públicos, da 
Estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, de 
30 para 40 horas semanais, a partir de 03 de Julho de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 01 DE 19 DE JULHO DE 2017

Cria Grupo de Trabalho no âmbito da 
Secretaria Municipal de Governo e da 
Procuradoria Geral do Município e dá 
outras providências.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO a celebração de Convênio de 
Cooperação Técnica entre a Procuradoria Geral do 
Município de Salvador e a Procuradoria Geral do 
Município de Camaçari, cujo objeto é a cessão do software 
de acompanhamento e controle de demandas judiciais e 
administrativas – SIAP, com vistas à modernização e 
controle das rotinas processuais jurídicas de Camaçari, 
especialmente no âmbito da Procuradoria Especializada 
Fiscal;

CONSIDERANDO que o referido Convênio envolve a 
transferência de informações e recursos tecnológicos 
visando o aprimoramento e aperfeiçoamento conjunto das 
funcionalidades do software cedido, demandando 
recursos humanos com formação específica em análise e 
desenvolvimento de sistemas de informática;

CONSIDERANDO que a Procuradoria do Municipal de 
Camaçari não dispõe de corpo técnico próprio com 
formação em tecnologia da informação para a execução 
dos termos do Convênio de Cooperação Técnica firmado;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência 
(art. 37, caput), que demanda que o Poder Público se 
organize com vistas à atuação uniforme e eficaz; 

DISPÕEM:

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Governo e da Procuradoria Geral do Município, Grupo de 
Trabalho com o objetivo de promover o desenvolvimento e 
aprimoramento conjunto do Sistema SIAP e suas 
funcionalidades, com vistas à modernização e controle 
das rotinas processuais da Procuradoria, nos termos do 
Convênio de Cooperação Técnica celebrado.
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DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N°   063/2017

SERVIDOR:  FLORENCIO BORGES DE SANTANA NETO

CADASTRO:  2846       Lotação:    SESP                                                            

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 A 16/05/2000

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   084/2017

SERVIDOR:  MILTON BISPO DOS SANTOS

CADASTRO:  7387       Lotação:    SESAU                                                          

PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2011 A 16/03/2016

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   086/2017

SERVIDOR:  DANIEL GRAMOSA DA CONCEIÇÃO DE 
SANTANA

CADASTRO:  60904      Lotação:    SESAU                                                          

PERIODO AQUISITIVO: 02/03/2010 A 22/03/2015

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   087/2017

SERVIDORA:  EDNA MARIA DA HORA SANTOS

CADASTRO:  7288      Lotação:    SESAU                                                          

PERIODO AQUISITIVO: 14/06/2005  A 22/06/2010

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   088/2017

SERVIDORA:  ANDREA LUIZA DE OLIVEIRA BORGES

CADASTRO:  60558      Lotação:    SESAU                                                          

PERIODO AQUISITIVO: 19/08/2009 A 18/08/2014

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   089/2017

SERVIDOR:  AILTON DIAS DO CARMO

CADASTRO:  62152      Lotação:    SESAU                                                          

PERIODO AQUISITIVO: 27/12/2010 A 26/12/2015

GOZO: A PARTIR DE 03 DE JULHO 2017

PORTARIA N°   095/2017

SERVIDOR:  ALYSON BAHIA DA SILVA

CADASTRO:  61226       Lotação:    SECAD                                                         

PERIODO AQUISITIVO: 11/03/2010 A 10/03/2015

GOZO: A PARTIR DE 15 DE JULHO 2017

Art. 2º - O Grupo de Trabalho será composto por 1 (um) 
representante da Procuradoria Geral do Município, que 
será o coordenador dos trabalhos; e 3 (três) 
representantes da Secretaria Municipal de Governo, com 
capacitação em desenvolvimento de sistemas, aos quais 
caberão a execução técnica do objeto do Convênio 
firmado.

§1º.   Para compor o Grupo de Trabalho, ficam 
designados os seguintes servidores municipais:

a) Carolina Strauch de Souza, ocupante do cargo de 
Procurador do Município, matrícula n° 62962;
b) Ricardo Trindade Luz, ocupante do cargo de 
Coordenador, matrícula n° 829613;
c) Josenilson dos Santos Silva, ocupante do cargo de 
Programador, matrícula n° 63941;
d) Sergio Ricardo Argolo Queiroz Filho, ocupante do 
cargo de Programador, matrícula n° 63940.

§ 2º. No âmbito da Procuradoria-Geral do Município, o 
Grupo de Trabalho terá o acompanhamento de suas 
atividades inserido nas rotinas da Procuradoria 
Especializada Fiscal, como forma de se permitir um 
desenvolvimento mais célere do aprimoramento de 
suas ferramentas voltadas às ações de cobrança da 
dívida ativa.

Art. 3º - Ao Grupo de Trabalho compete o 
desenvolvimento do sistema de informática e 
respectivo software, a instalação da versão inicial, a 
adequação e/ou customização do software às 
demandas da Procuradoria Geral do Município, a 
promoção das atualizações necessárias, a solução das 
dificuldades técnicas e operacionais identificadas, bem 
como a disseminação e transferência da tecnologia 
desenvolvida.

Parágrafo Único. . Os representantes da Secretaria 
Municipal de Governo poderão atuar lotados nas 
instalações da Procuradoria Geral do Município de 
Salvador onde receberão o treinamento necessário à 
operacionalização do objeto do Termo de Cooperação 
Técnica celebrado. 

Art. 4º - O Grupo de Trabalho possui o prazo de 12 
(doze) meses, a contar da publicação desta Portaria, 
para a conclusão do objeto previsto no Convênio de 
Cooperação Técnica. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETES DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO DE CAMAÇARI, 19 DE JULHO DE 2017.

HELDER ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

BRUNO NOVA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
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PORTARIA N. 085/2017
DE 28 DE JUNHO DE 2017

Fixa as regras de distribuição de processos 
nos Órgãos Administrativos de Julgamento.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

Considerando os correntes relatórios que indicam a 
realização de sessões de julgamento com apenas um 
processo distribuído a cada relator;

Considerando os princípios constitucionais da razoável 
duração do processo, da eficiência, da efetividade e da 
moralidade administrativa;

Considerando, ademais, o parecer exarado pela 
Procuradoria Geral do Município no bojo do Ofício nº. 
0887.2017; 

RESOLVE

Art. 1º. Determinar a obrigatoriedade de distribuição de, 
no mínimo, 03 (três) processos para cada membro relator 
integrante de cada Colegiado Administrativo, em cada 
sessão de julgamento que participar.

Parágrafo único. Caso haja distribuição de processos 
abaixo da quantidade mínima estabelecida no caput, o ato 
deverá ser acompanhado de justificativa por escrito ao 
Secretário da Fazenda, sob pena de responsabilidade do 
Presidente do Órgão Administrativo de Julgamento.
  
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 041/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor JORGE COSME DE SOUZA, 
cargo de Coordenador de Manutenção e Patrimônio, 
matricula nº 829825, para desempenhar a função de 
Fiscal do contrato administrativo nº 0163/2013 firmado 
com a empresa JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS, cujo objeto é a prestação de serviço 
especializado de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos pertencentes às unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.       

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 13 DE JULHO DE 2017.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 042/2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor JORGE COSME DE SOUZA, 
cargo de Coordenador de Manutenção e Patrimônio, 
matricula nº 829825, para desempenhar a função de 
Fiscal do contrato administrativo nº 0244/2016 firmado 
com a empresa ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA, cujo 
objeto é a prestação de serviço especializado de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
hospitalares pertencentes às unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.  
      

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 13 DE JULHO DE 2017.
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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emergências; XII - 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; XIII - informar 
imediatamente à CLA/SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remedição de toda a área 
contaminada; IXX - 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; XX - manter a SEDUR atualizada 
quanto às alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 
das concessionárias responsáveis; 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 específico com os funcionários, 
para procedimentos em caso de situações emergenciais; 
XXIII - apresentar outorga, 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; construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais. Prazo: 
120 dias; XXIV - é considerada infração ambiental passível 
de multa descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XXV- 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 Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº. 120 / 2017
DE 13  DE JUNHO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 165/2016, de 28 de 
dezembro de 2016, referente ao Processo 
Administrativo Nº 12.095/2015, na forma que 
indica”. 

PORTARIA Nº. 119/ 2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
07231/2015, de 13 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
HGIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrito(a) no 
CNPJ sob o nº 03.289.327/0002-02, no endereço Estrada 
do Coco, s/n, Km 8, Busca Vida, Abrantes, Camaçari – BA, 
nas seguintes coordenadas geográficas: UTM: 0577310; 
8578078 WGS 84, para o funcionamento do Posto Eco 
Vida com as atividades de comércio varejista de 
combustíveis líquidos, lubrificantes para veículos 
automotores, serviços de troca de óleo, de veículos, loja 
de conveniênc ia ,  com capac idade to ta l  de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 90m³,
inserida na Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 2 , 
da Macrozona AB-ZU.2 – Distrito de Abrantes, Camaçari-
BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar as atividades do posto de 
combustível, conforme o disposto nas Normas Técnicas 
da ABNT; II - os equipamentos deverão ser certificados 
pelo INMETRO; III – manter em seus arquivos, à 
disposição da fiscalização, documentação comprobatória 
da certificação do INMETRO; IV - operar adequadamente 
caixas separadoras de água e óleo; V- encaminhar o 
esgoto doméstico para a fossa séptica; VI- 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; VII- o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviado para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; VIII - 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 proibida a queima ou 
disposição aleatória; IX- promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, 
o completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização, conforme normas ABNT NBR 12235 e NBR 
11174; X- fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual - EPI, aos 
funcionários, conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 
006/78, do Ministério do Trabalho; XI- 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 
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foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
00308.22.09.461.2016, de 29 de janeiro de 2016, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado POSTO DE COMBUSTÍVEIS CEGONHA 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 15.023.822/0001-65, com 
endereço na Via de Ligação, s/n°, Polo Petroquímico de 
Camaçari, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 576.033 
E/8.598.860 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, com loja de conveniência e serviços 
de troca de óleo, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 120,00 m³, numa área total de 
34.085,80 m²,inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 5.381 
de 24 de abril de 2013. Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de 
60 (sessenta)dias: a) outorga de direito de usos dos 
recursos hídricos, emitido pelo Instituto de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (INEMA), no caso de: 1) utilização de 
poço tubular para captação de água subterrânea para 
consumo; 2) lançamento de efluentes tratados em corpo 
hídrico; b) apresentar os resultados da caracterização dos 
efluentes da caixa separadora água/óleo existente na 
suposta “área de lavagem de veículos”, conforme 
estabelece Condicionante II da Portaria SEDUR n° 
138/2012 publicada no D.O.M. em 15 de fevereiro de 
2013;” c) carta de adesão aos programas referentes às 
condicionantes da Licença do Polo Industrial, expedida 
pelo COFIC, nos casos de empreendimentos inseridos na 
Poligonal do Decreto Estadual nº 13.010/2011, de 11 de 
junho de 2011 e Decreto Municipal nº 5381/2013, de 24 de 
Abril de 2013; d) comprovação do cumprimento das 
condicionantes da Licença do Polo, nos casos de 
empreendimentos inseridos na Poligonal do Decreto 
Estadual 13.010/2011 e Decreto Municipal nº 5381/2013; 
II - apresentar anualmente à CLA/SEDUR acompanhado 
das conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) os resultados da caracterização das águas 
subterrâneas com instalação de poços de monitoramento 
e coleta de amostras de solo e água, com análises de 
BTEX, PH, além de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) os 
resultados da caracterização dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo em dois pontos, antes e 
depois do tratamento, utilizando os parâmetros pH, DQO, 
óleos, graxas e sólidos em suspensão;  III - quando da 
renovação desta licença apresentar diagnóstico do lençol 
freático e solo, num raio de influência do empreendimento 
de 100 m, com a finalidade de detectar possíveis focos de 
contaminação associados à sua atividade; IV - atender o 
disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 2005, 
alterada pela Resolução nº 450, de 2012, quanto aos 
resíduos de óleo lubrificante usado ou contaminado, em 
especial os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter 
para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios 
de compra de óleo lubrificante acabado e os Certificados 
de Coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, pelo 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, 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, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 

oem vista o que consta no Processo Administrativo n . 
00900.22.09.151.2017 de 11 de abril de 2017, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 165/2016 de 28 de 
dezembro de 2016, referente ao Processo Administrativo 

on . 12095/2015.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, ao POSTO DE 
COMBUSTIVEL CESARONI LTDA., inscrita no CNPJ sob 
nº 13.503.297/0001-50, com sede na Rodovia BA 099, s/n, 
Km 13,5, Vilas de Abrantes, Camaçari – BA, na  ZOCON.6 
– da – Macrozona- AB.ZU.1, Distrito de Abrantes, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
para a atividade de comércio varejista de combustíveis 
líquidos, lubrificantes para veículos automotores, serviços 
de troca de óleo, de veículos, lanchonete e loja de 
c o n v e n i ê n c i a ,  c o m  c a p a c i d a d e  t o t a l  d e  
armazenamento de combustíveis líquidos de 
60m³.[...]”

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] ao POSTO DE COMBUSTIVEL 
CESARONI LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
13.503.297/0001-50, com sede na Rodovia BA 099, s/n, 
km 13,5, Vilas de Abrantes, Camaçari - BA, na ZOCON. 6, 
da Macrozona - AB-ZU.1,Distrito de Abrantes, conforme 
Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, para a 
atividade de comércio varejista de combustíveis líquidos, 
lubrificantes para veículos automotores, serviços de troca 
de óleo, de veículos, lanchonete e loja de conveniência, 
com capacidade total de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 90m³.[...]”

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 121/ 2017
DE 13 DE JULHO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 

.
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prazo de cinco anos; b) promover, previamente a 
reciclagem ou descarte das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, o 
completo escoamento e sua inutilização, através de 
perfuramento e amassamento; c) acondicionar o óleo 
lubrificante usado ou contaminado proveniente das 
operações em tambores ou bombonas, armazenados em 
área coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada pelo 
órgão regulador da indústria do petróleo para a atividade 
de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental competente; 
V - manter e sempre atualizar: a) os relatórios de 
manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos 
tanques e linhas, e o plano de contingência para situações 
de perigo e emergência; b) os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual, e 
implementar treinamento sistemático com os funcionários 
para a aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, 
dos produtos químicos utilizados no estabelecimento, 
mantendo-os em local visível e de fácil acesso; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de 
proteção contra incêndio, conforme estabelecido em 
norma regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho 
e Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado;    VII - 
direcionar adequadamente os efluentes domésticos para 
fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; VIII - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta, encaminhando-
os para reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados em decorrência 
das operações de armazenamento e manipulação de 
produtos combustíveis, em instalação devidamente 
licenciada;  IX - operar a unidade conforme o disposto nas 
Normas Técnicas da ABNT para postos de combustíveis e 
resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP); X - garantir a qualidade do 
combustível comercializado e adquirir combustíveis 
automotivos de distribuidoras autorizadas, manter no 
posto o livro de movimentação de combustíveis para fins 
de fiscalização; XI - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de esgotamento de 
águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII - 
atender rigorosamente aos condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII – é considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 

alterações; XIV - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XV- comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - quando da 
renovação da licença ambiental, apresentar à SEDUR o 
Relatório de Auto-Avaliação para o Licenciamento 
Ambiental – ALA; XVII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
                  

PORTARIA Nº 122/ 2017
DE 17 DE JULHO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
r e m e m b r a m e n t o  d e  t r ê s  á r e a s ,  
denominadas: Lote 01 com área total de 
200m², Lote 02 com área total de 100,00m² e 
Lote 03 com área de 100,00m² o primeiro 
localizado na  Rua Direta de Jaua, os 
segundo e terceiro localizado na Rua Portal, 
em uma única área denominada LOTE 2A 
com 400m², Localizado na Rua Direta de 
Jáua, Jaua – Camaçari – Bahia.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nº 6720 de 27 de abril de 2017, nº. 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal datado do 
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dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 01407.22.09.09.836.2017, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três áreas, 
denominadas: Lote 01 com área total de 200m², Lote 02 
com área total de 100,00m² e Lote 03 com área de 
100,00m² o primeiro localizado na Rua Direta de Jaua, os 
segundo e terceiro localizado na Rua Portal, em uma única 
área denominada LOTE 2A com 400m², Localizado na 
Rua Direta de Jáua, Jaua – Camaçari – Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora relembradas são de 
propriedade de Tânia Sandra Nunes Lins, brasileira, 
funcionária pública, inscrição de registro geral n° 
01.288.459-61, n° de CPF 270.451.375-91, residente e 
domiciliada na Rua Nelson Costa , n° 408, apartamento 
104, Vila Laura, Salvador – Bahia e José Carlos Vita 
Nunes, brasileiro, Autônomo,  inscrito sob o número de 
registro geral 01623680-80, n° de CPF 385957375-68, 
residente e domiciliado na Rua Cael, n° 57, Acupe de 
Brotas – Edf. São Judas Tadeu, CEP 40.290-490 – 
Salvador - Bahia. 

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:
    

LOTE  01: 200,00m²

NORTE: Com Angélica Maria
LESTE: Com Luís Antônio Vita Nunes
SUL: Com os lotes 02 e 03
OESTE: Com a Rua Direta de Jauá

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
Partindo do marco 4, situado no limite com a Rua Direta de 
Jauá e com o Lote 02, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°49'31.10" Sul e Longitude 
38°13'54.57" Oeste, e pela coordenada plana UTM 
8582058.90 m Sul e 583362.09 m Leste; Deste, 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
20,00 m e azimute plano de 78°41'4" chega-se ao marco 
6; deste, confrontando-se neste trecho com Luís Antônio 
Vita Nunes; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 10,00 m e azimute plano de 11°18'56" chega-
se ao marco 9; deste, confrontando-se neste trecho com 
Angélica Maria; margeando o alinhamento, seguindo 
com distância de 20,00 m e azimute plano de 101°18'56" 
chega-se ao marco 7; deste, confrontando-se neste trecho 
com Rua Direta de Jauá; margeando o alinhamento, 
seguindo com distância de 10,00 m e azimute plano de 
168°41'4" chega-se ao marco 4, ponto inicial da descrição 
desse perímetro.

LOTE 02: 100,00m ²

NORTE: Com o lote 01
LESTE: Com o lote 03
SUL: Com a Rua Portal
OESTE: Com a Rua Direta de Jauá

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco 1, situado no limite com a Rua Direta de 
Jauá e com a Rua Portal, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°49'31.46" Sul e Longitude 
38°13'54.48" Oeste, e pela coordenada plana UTM 

8582047.79 m Sul e 583364.76 m Leste; Deste, 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
10,00 m e azimute plano de 78°41'4" chega-se ao marco 
2; deste, confrontando-se neste trecho com Lote 03; 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
10,00 m e azimute plano de 11°18'56" chega-se ao marco 
5; deste, confrontando-se neste trecho com o Lote 01; 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
10,00 m e azimute plano de 101°18'56" chega-se ao 
marco 4; deste, confrontando-se neste trecho com Rua 
Direta de Jauá; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 10,00 m e azimute plano de 168°41'4" chega-
se ao marco 1, ponto inicial da descrição desse perímetro.

Lote 03: 100,00m²

NORTE: Com o lote 01
LESTE: Com Luís Antônio Vita Nunes
SUL: Com a Rua Portal
OESTE: Com o lote 02

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco 2, situado no limite com a Rua Direta de 
Jauá e com o Lote 02, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°49'31.34" Sul e Longitude 
38°13'54.13" Oeste, e pela coordenada plana UTM 
8582051.35 m Sul e 583375.43 m Leste; Deste, 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
10,00 m e azimute plano de 78°41'4" chega-se ao marco 
3; deste, confrontando-se neste trecho com Luís Antônio 
Vita Nunes; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 10,00 m e azimute plano de 11°18'56" chega-
se ao marco 6; deste, confrontando-se neste trecho com o 
Lote 01; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 10,00 m e azimute plano de 101°18'56" 
chega-se ao marco 5; deste, confrontando-se neste trecho 
com o Lote 02; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 10,00 m e azimute plano de 168°41'4" chega-
se ao marco 2, ponto inicial da descrição desse perímetro.

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

Lote 02-A 400,00

NORTE: Com Angélica Maria
LESTE: Com Luís Antônio Vita Nunes
SUL: Com a Rua Portal
OESTE: Com a Rua Direta de Jauá

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco 1, situado no limite com a Rua Direta de 
Jauá e com a Rua Portal, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°49'31.46" Sul e Longitude 
38°13'54.48" Oeste, e pela coordenada plana UTM 
8582047.79 m Sul e 583364.76 m Leste; Deste, 
margeando o alinhamento, seguindo com distância de 
20,00 m e azimute plano de 78°41'4" chega-se ao marco 
3; deste, confrontando-se neste trecho com Luís Antônio 
Vita Nunes; margeando o alinhamento, seguindo com 
distância de 20,00 m e azimute plano de 11°18'56" chega-
se ao marco 9; deste, confrontando-se neste trecho com 
Angélica Maria; margeando o alinhamento, seguindo 
com distância de 20,00 m e azimute plano de 101°18'56" 
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chega-se ao marco 7; deste, confrontando-se neste trecho 
com Rua Direta de Jauá; margeando o alinhamento, 
seguindo com distância de 20,00 m e azimute plano de 
168°41'4" chega-se ao marco 1, ponto inicial da descrição 
desse perímetro.
                            
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
JULHO DE 2017.

PORTARIA Nº 123/2017
DE 18  DE JULHO DE 2016

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 área denominada 
Lote Nº 814 DA Quadra BE situado no 
Loteamento Parque Real Serra Verde, neste 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  med indo  
1.000,00m², em 02 (duas) novas áreas 
denominadas: Lote 814-A e Lote 814-B, com 
500,00 m², cada, na forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, 
nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no Decreto 
Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
00924.22.09.005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada Lote nº 814 DA Quadra BE situado no 
Loteamento Parque Real Serra Verde, neste município de 
Camaçari, medindo 1.000,00m², em 02 (duas) novas 
áreas denominadas: Lote 814-A e Lote 814-B, com 500,00 
m², cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de MICHERLE DO BOMFIM BRITO 
BOLDRIN, brasileira, fisioterapeuta, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 786.599.575-04, portador da Cédula de 
Identidade nº 8027798-59 SSP/BA, e MANUELINA 
OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, contadora, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 536.355.235-34, portadora da Cédula de 
Identidade nº 4088320-53 SSP/BA, conforme registro no 
Cartório do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 22.558.

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

                         

                           JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ÁREA ORIGINAL   - LOTE 814

LIMITES e CONFRONTANTES: A descrição deste 
perímetro no vértice M01, de coordenada N 8.590.907,71 
m e E 576.993,93 m situado no limite com o LOTE 804; 
deste, segue confrontando com o LOTE 804, fundos do 
lote, com azimute de 155°25'24" e distância de 25,00 m, 
até o vértice M02 de coordenadas N 8.590.884,97 m e E 
577.004,33 m, situado na divisa com o LOTE 815; deste, 
segue confrontando com o LOTE 815, lado esquerdo do 
lote, com azimute de 245°25'24" e distância de 40,00 m até 
o vértice M03, de coordenadas N 8.590.868,33 m e E 
576.967,95 m, situado no limite com a RUA MANGABAS; 
deste, segue confrontando com a RUA MANGABAS, 
frente do lote, com azimute de 335°25'24" e distância de 
25,00 m até o vértice M04, de coordenadas N 
8.590.891,07 m e E 576.957,55 m, situado na divisa com o 
LOTE 813; deste, segue confrontando com LOTE 813, 
lado direito do lote, com azimute de 65°25'24" e distância 
de 40,00 m até o vértice M01; ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000.

 Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE Nº 814-A

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área Lote 814-A, resultante do desmembramento da área 
original possui as seguintes confrontações; perímetro no 
vértice M01, de coordenada N 8.590.907,71 m e E 
576.993,93 m situado no limite com o LOTE 804; deste, 
segue confrontando com o LOTE 804, fundos do lote, com 
azimute de 155°24'03" e distância de 12,50 m, até o vértice 
M01A de coordenadas N 8.590.896,34 m e E 576.999,13 
m, situado no limite com o LOTE 814-B, propriedade de 
Micherle do Bonfim Brito Boldrin; deste, segue 
confrontando com o LOTE 814-B, lado esquerdo do lote, 
com azimute de 245°25'15" e distância de 40,00 m até o  
vértice M03A, de coordenadas N 8.590.879,70 m e E 
576.962,75 m, situado no limite com a RUA MANGABAS; 
deste, segue confrontando com a RUA MANGABAS, 
frente do lote, com azimute de 335°25'24" e distância de 
12,50 m até o vértice M04, de coordenadas N 
8.590.891,07 m e E 576.957,55 m, situado na divisa com o 
LOTE 813; deste, segue confrontando com o LOTE 813, 
lado direito do lote, com azimute de 65°25'24" e distância 
de 40,00 m até o vértice M01; ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. 

LOTE Nº 814-B

LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada Lote nº 
814-B, a descrição deste perímetro no vértice M01, de 
coordenada N 8.590.907,71 m e E 576.993,93 m situado 
no limite com o LOTE 804; deste, segue confrontando com 
o LOTE 804, fundos do lote, com azimute de 155°24'03" e 
distância de 12,50 m, até o vértice M01A de coordenadas 
N 8.590.896,34 m e E 576.999,13 m, situado no limite com 
o LOTE 814-B, propriedade de Micherle do Bonfim Brito 
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Boldrin; deste, segue confrontando com o LOTE 814-B, 
lado esquerdo do lote, com azimute de 245°25'15" e 
distância de 40,00 m até o  vértice M03A, de coordenadas 
N 8.590.879,70 m e E 576.962,75 m, situado no limite com 
a RUA MANGABAS; deste, segue confrontando com a 
RUA MANGABAS, frente do lote, com azimute de 
335°25'24" e distância de 12,50 m até o vértice M04, de 
coordenadas N 8.590.891,07 m e E 576.957,55 m, situado 
na divisa com o LOTE 813; deste, segue confrontando 
com o LOTE 813, lado direito do lote, com azimute de 
65°25'24" e distância de 40,00 m até o vértice M01; ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2017.

 JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 10/2017
 DE 12  DE JULHO DE 2017

                                                                
Dispõe sobre a aprovação da inscrição dos 
serviços, Programas, projetos e benefícios 
socioassistencias do Instituto  Brasileiro Pró-
Educação, Trabalho e  Desenvolvimento – 
ISBET, no Conselho Municipal  de   
Assistência Social de Camaçari – CMAS.

                                                                
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

do Instituto 
Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento - 
ISBET;

Considerando o requerimento de inscrição 

Considerando a Resolução do CNAS nº 14, de 15 de 
maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para 
inscrição das entidades e organizações de Assistência 
Social, bem como serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 

Assistência Social; 

Considerando o parecer da visita técnica da Comissão da 
Política de Assistência Social deste Conselho;

Considerando a 184ª reunião ordinária do CMAS de 28 
de junho de 2017. 

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a inscrição dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais do Instituto 
Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento – 
ISBET , no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari – CMAS.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

CLAUDIO CAIRES MEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAÇARI - CMAS

PORTARIA N° 041/2017
DE  03 DE JULHO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Davdson Coelho Ferreira, Engenheiro 
Civil, CREA/BA 39107/D, cadastro 829545 para fiscalizar 
a Construção de barracas de praia e requalificação da 
praça de Guarajuba, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme o contrato 0105/2016, a partir desta data.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em  03 de Julho de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 045/2017
DE 10 DE JULHO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

PÁGINA 16 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XV 735 - de 16 a 22 de Julho de  2017 -  - Nº 
S

E
D

E
S

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA 

S
E

IN
F

R
A

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E HABITAÇÃO



Designar a servidora Vanessa Alves de Souza, Assistente 
de Secretário, cadastro 820452 para fiscalizar a execução 
dos serviços de locação e operação de máquinas e 
equipamentos de conservação rodoviário, no Município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0172/2013, a partir de 
03/07/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 10 de Julho de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 046/2017
DE  10 DE JULHO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 820411 
para fiscalizar a Execução de manutenção e recuperação 
do Estádio Armando Oliveira, no Município de Camaçari, 
Bahia, conforme o contrato 051/2016, a partir de 03 de 
julho de 2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 10 de Julho de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 047/2017
DE  10 DE JULHO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 820411 
para fiscalizar a Execução de pavimentação e 
requalificação de vias públicas do Programa de 
Mobilidade Urbana, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 262/2016, a partir de 03 de julho de 
2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 10 de Julho de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 117/2017
DE 11 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentador ia  n°  0119.17.1842-11/2017,  
fundamentado no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora RITA DE 
CÁSSIA OGANDO DE OLIVEIRA, matrícula 7354, no 
cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível I, referência E, 
lotada na SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 
1.283,72 (hum mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta 
e dois centavos), com base no salário de contribuição do 
mês de junho de 2017, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.010,80 (hum mil, dez reais e oitenta 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 27% (vinte e 
sete por cento) do salário-base, R$ 272,92 (duzentos e 
setenta e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo 
com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 11 DE JULHO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 118/2017
DE 11 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 00061.17.1817-11/2017, 
fundamentado no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora 
GERALDA MACÊDO, matrícula 7228, no cargo de Agente 
de Suporte Administrativo, nível I, referência F, lotada na 
SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.181,61 
(hum mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e um 
centavos), com base no salário de contribuição do mês de 
junho de 2017, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 908,93 (novecentos e oito reais e noventa 
e três centavos) e Adicional por Tempo de Serviço 30% 
(trinta por cento) do salário base, R$ 272,68 (duzentos e 
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setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), de acordo 
com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 11 DE JULHO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA N° 121/2017
DE 11 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 00047.17.1807-11/2017, 
fundamentado no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05
                

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSÉ DA 
PAZ SOUZA DOS SANTOS, matrícula 1238, no cargo de 
Assistente Administrativo, nível I, referência H, lotado na 
SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 3.610,33 
(três mil, seiscentos e dez reais e trinta e três centavos), 
com base no salário de contribuição do mês de junho de 
2017, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
1.451,35 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e 
trinta e cinco centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
39% (trinta e nove por cento) do salário base, R$ 566,03 
(quinhentos e sessenta e seis reais e três centavos) e 
Gratificação Produtividade Incorporada R$ 1.592,95 (hum 
mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco 
centavos) de acordo com o disposto no art. 43 da Lei 
Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 11 DE JULHO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA Nº. 122/2017
EM 18 DE JULHO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no inciso 
XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor LAIS DE SANTANA SILVA, para o 
cargo comissionado de GERENTE, Símbolo GES IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 03 de julho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 18 DE JULHO DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 221/2015. CONTRATANTE:   
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: CLÍNICA 
CLISMA LTDA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula Décima Quinta 
do instrumento original; DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 05 de Agosto de 2017, 
passará a viger até 05 de Agosto de 2018. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica fixado no 
valor global em R$ 5.316.204,84 (cinco milhões, trezentos e 
dezesseis mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), sendo o valor mensal de R$ 443.017,07 
(quatrocentos e quarenta e três mil, dezessete reais e sete 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta do Programa 38, Ação 4114 e 4119 Classe Econômica 

TERMO DE  INEXIGIBILIDADE
 
Termo de Inexigibilidade nº 0028/2017. Processo Nº 
0372.11.07.200.2017. Contratada: RENCONT CONSULTORIA 
E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES – EPP. 
Objeto: 

 Valor Global: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 13/07/2017.

CONTRATO

Contrato Nº 0102/2017 - Termo de Inexigibilidade nº 0028/2017. 
Processo Nº 0372.11.07.200.2017. Contratada: RENCONT 
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE 
SIMPLES – EPP. Objeto: 

 
Valor Global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da Assinatura: 14/07/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO 
DA SILVA – PREFEITO

EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos de auditoria de conformidade nos processos 
de despesas (processos licitatórios e de pagamentos) relativos 
ao processo de Dispensa de Licitação nº 0133/2011, 
Inexigibilidade de Licitação nº 010/2011 e Concorrência Pública 
nº 002/2010, realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari 
nos anos de 2011 e 2012, conforme especificações constantes 
no termo de referência.

Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria 
de conformidade nos processos de despesas (processos 
licitatórios e de pagamentos) relativos ao processo de Dispensa 
de Licitação nº 0133/2011, Inexigibilidade de Licitação nº 
010/2011 e Concorrência Pública nº 002/2010, realizados pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari nos anos de 2011 e 2012, 
conforme especificações constantes no termo de referência.
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3390.39.00.00. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. ASSINATURA: 11/07/ 2017. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 222/2015. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: MED AMADO 
CENTRO MEDICO LTDA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula 
Terceira  do instrumento original;  DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 05  de Agosto 
de 2017, passará a viger até 05 de Agosto de 2018; DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor global de 
R$ 3.596.566,80 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), e valor 
mensal R$ 299.713,90 (duzentos e noventa e nove mil, 
setecentos e treze reais e noventa centavos), durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta da Ação 4114 e 4119, 
Classe econômica 3390.39.00.00. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 12/07/2017. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO N.º 223/2005. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: DAVINA CAMPOS SOUZA. DO 
OBJETO: Prorrogar do prazo do Contrato n° 223/2005; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de 
vigência do contrato acima referido, passando, portanto, a partir 
de 20de julho de 2017a viger até 20 de julho de 2018; DO 
PREÇO: O valor global fixado para a locação no período da 
prorrogação é de R$ 12.084,36(Doze mil e oitenta e quatro reais 
e trinta e seis centavos), sendo o valor mensal da locação na 
ordem R$ 1.007,03 (Um mil e sete reais e três centavos). Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da Unidade 8887, 
Projeto/Atividade 2018, Elemento 33.90.36.00.00; Fonte: 
0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 13/06/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.  

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2014. 
C O N T R ATA N T E :   M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  
CONTRATADA: EMPRESA SANTACRUZ ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
200/2014; DO PRAZO: Fica prorrogado por 04 (quatro) meses e 
04 (quatro) dias a contar da “Ordem de reinício” datada de 10 de 
Julho de 2017, assim, passará a viger até 14 de Novembro de 
2017.  DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço unitário, não sendo criada nenhuma despesa com 
o presente aditivo, que se limita a estabelecer a prorrogação do 
prazo para entrega dos itens já contratados, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi estabelecido no 
instrumento contratual original; ASSINATURA: 10/07/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 0118/2015. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA MJR 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. DO OBJETO: Alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº. 0118/2015; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo que, a partir de 24 
de abril de 2017, passará a viger até a 24 de julho de 2017. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 

aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 8.605.643,13 (oito milhões, seiscentos e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos), proporcional 
ao período ora aditado, o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificada na Cláusula anterior. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta do Projeto Atividade 
6033,  Natureza de Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso 0100-
0. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modif icadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 19/04/2017. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Contrato nº 002/2006
Processo nº 508.11.05.263.2017
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DO DÉCIMO 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2006.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – SESAU
CONTRATADO: MARIA APARECIDA BRITO

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração 
do texto do Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 
002/2006, firmado junto a MARIA APARECIDA BRITO, para que 
seja corrigida a Cláusula Terceira – Do Preço, em razão de 
equivoco, substituindo o texto.

Onde se lê: 
“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
(...) valor global R$ 9.856,28 (nove mil oitocentos e cinqüenta 
e seis reais e vinte e oito centavos) (...)”.

Leia-se: 
“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
(...) valor global R$ 14.784,42 (quatorze mil setecentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) (...)”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As demais cláusulas do Décimo Quinto Termo Aditivo do 
Contrato nº 002/2006 permanecem inalteradas.

Camaçari, 04 de julho de 2017.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0108/2016

I I  –  INSTRUMENTO VINCULANTE:  PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 1051/2015.

III – CONTRATADA: 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP

I V  –  O B J E TO :  S U B S T I T U I Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0246/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0332/2016.

III – CONTRATADA: 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI 
- EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0277/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0045/2016.

III – CONTRATADA: ALVES E DIAS LTDA - ME

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 

8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0321/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0449/2015.

I I I  –  CONTRATADA:  AURORA SOLUÇÕES,  
CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0181/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0983/2015.

III – CONTRATADA: ENCOP – ENGENHARIA LTDA

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0002/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0462/2015.

III – CONTRATADA: FOCO OPINIÃO E MERCADO 
EIRELI - EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017
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ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0053/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0989/2015.

III – CONTRATADA: FOCO OPINIÃO E MERCADO 
EIRELI - EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0080/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0980/2015.

III – CONTRATADA: FOCO OPINIÃO E MERCADO 
EIRELI - EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0122/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0984/2015.

III – CONTRATADA: FOCO OPINIÃO E MERCADO 

EIRELI - EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0304/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 1414/2014.

III – CONTRATADA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL PROINEP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0298/2016

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0331/2016.

III – CONTRATADA: 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI 
- EPP

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
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V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0322/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0463/2015.

I I I  –  CONTRATADA:  AURORA SOLUÇÕES,  
CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 
8.666/93
VI – DATA: 03 DE JULHO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS DECONTRATOS DA STT

Processo Administrativo n° 111/2017. Pregão 
Presencial n° 003/2017. Ata de Registro de Preço 
001/2017. Contrato n° 007/2017. Objeto: Registro de 
Preços para contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de veículos para uso 
administrativo e operacional da Superintendência De 
Trânsito E Transporte Público de Camaçari – STT
Contratado: RadialTransporte de Veículos e Cargas 
LTDA – EPP. Valor global: R$ 337.949,40(trezentos e 
trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
quarenta centavos ). Período de vigência: 12 meses; 
Fundamento legalda Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari, 03 de Julho de 2017.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO.
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Processo Administrativo n° 099/2017. Pregão 
Presencial n° 002/2017. Ata de Registro de Preço n° 
002/2017. Contrato n° 008/2017. Objeto: Registro de 
Preço para contratação de empresa especializada em 
fornecimento de fardamento e epi”spara atender as 
necessidades da Superintendencia de Transito e 
Transporte de Camaçari – STT.

Contratado: CMS Industria e Comercio de Confecções 
Ltda. Valor Global: R$ 88.334,00  (oitenta e oito mil, 
trezentos e trinta e quatro reais). Período de vigência: 
12 meses, com início na data da assinatura em 
11/07/2017; Fundamento legal no Art.24, Inc.II da Lei 
n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Camaçari, 11 de Julho de 2017.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO.
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari, pessoa jurídica de direito 

o
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n  
08.678.659/0001-03, com sede à Rua de Contorno, 
s/n°, 2° andar, Centro, Camaçari – Bahia, CEP: 42800-
000, neste ato representado por seu Diretor 
Superintendente, o Sr. Armando Yokoshiro Filho, 
CPF nº 280.956.005-63, doravante denominado STT, 
e, do outro lado, a empresa Radial Transporte de 
Veículos e Cargas – LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

odireito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n  
07.249.276/0001-57, estabelecida à Avenida Rio 
Branco, nº 200, Gravatá, no Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, CEP.: 42.807-171, através de seu 
Sócio Administrador/ Procurador Autorizado, Sr. 
Francisco Neves Araújo Neto, portador de cédula de 

o o
identidade n  1992876 SSP/BA e CPF n  183.127.565-
15, residente e domiciliado no Condomínio Jardim dos 
Pássaros, Quadra C, Lote 38, Estrada do Coco km 01, 
Lauro de Freitas –BA, CEP.: 42.700-000, 
denominando-se a partir de agora, simplesmente, 
DETENTOR DA ATA; firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS ,  decor ren te  da  
homologação da licitação na modalidade de Pregão 
Presencial nº 003/2017, Processo Administrativo nº 
111/2017, que se regerá, especialmente nos casos 
omissos, pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei 8.987/95 e pela Lei Municipal 
803/2007, os quais se sujeitam a cumprir e às 
cláusulas abaixo descritas.
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos para uso administrativo e 
operacional da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT, conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável 
deste Edital.

Parágrafo primeiro - Os preços do DETENTOR DA 
ATA, relacionados no Anexo I constantes desta Ata de 
Registro de Preços ficam declarados registrados para 
fins de cumprimento desta que é abaixo assinada entre  
o DETENTOR DA ATA e a STT.

Parágrafo Segundo - A existência de preços 
registrados não obriga a STT a contratar ou emitir 
Ordem de Serviços, ficando-lhe facultado a utilização 
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de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO

O valor da presente Ata de Registro de Preços  é  o  
valor  ofertado  pelo DETENTOR DA ATA, constante 
da proposta de preços apresentada no Pregão 
Presencial – N.º 003/2017, que faz parte integrante 
deste instrumento, independentemente  de 
transcrição, perfazendo o valor total de R$ 544.999,20 
(quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e nove reais e vinte centavos), fixo  e  
irreajustável,  inclusos  todos  os  custos  e  despesas  
decorrentes  de  transporte CIF/Camaçari, seguros, 
tr ibutos, contr ibuições f iscais, parafiscais, 
emolumentos e custos de qualquer natureza. 

Parágrafo primeiro - O pagamento será realizado pela 
unidade compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento dos produtos e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente 
exigíveis e devidamente atestados pela STT.

Parágrafo segundo - Na ocorrência de necessidade de 
providências complementares por parte do 
DETENTOR DA ATA o decurso do prazo de 
pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua 
contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

Parágrafo terceiro - O faturamento correspondente ao 
objeto da licitação  deverá  ser  apresentado  pelo  
DETENTOR DA ATA,  através de Nota Fiscal, em duas 
vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos 
prazos estabelecidos na sua proposta, após 
assinatura da ordem de fornecimento e por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

Parágrafo quarto - A entrega dos veículos, por parte do 
DETENTOR DA ATA, para uma determinada unidade, 
não poderá estar vinculada a débitos de outras 
unidades, porventura existentes, sob pena de sanções 
previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE

A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 
12  (doze)  meses,  a contar  da  data  de  sua 
publicação, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei 
8.666/93, permanecendo em vigor os preços 
registrados no Pregão Presencial nº 003/2017.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES

A STT e o DETENTOR DA ATA, deverão obedecer aos 
direitos e obrigações a seguir:

Parágrafo Primeiro - São obrigações do DETENTOR 
DA ATA, além do fornecimento dos produtos objeto 
deste Termo de Referência e de seus Anexos, de 

acordo com a programação fornecida pela STT, o 
seguinte:

1.   Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento 
da presente Ata de Registro de Preços todas as 
cláusulas constantes Ata.

2.   Cumprir a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da 
cobrança da multa correspondente ao período total do 
atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem 
como na legislação vigente.

3.   Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais 
indicados na Cláusula Oitava desta Ata de Registro de 
Preços, descrito(s) e especificado(s) na sua proposta, 
em perfeitas e absolutas condições de uso, inclusive 
quanto à sua qualidade e garantia mediante 
conferência obrigatória pela Comissão de 
Recebimento da STT.

4.   Manter durante a execução da Ata de Registro de 
Preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

5.    Garantir a qualidade do produto objeto da Ata de 
Registro de Preços, obrigando-se a entregar o mesmo 
com a garantia apresentada na proposta que 
compreenderão a substituição, parcial ou total, às suas 
expensas, inclusive transporte e outras despesas.

6.  Responder por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução do 
fornecimento dos produtos, salvo na ocorrência de 
motivo de força maior, apurados na forma da legislação 
vigente, e desde que comunicados à STT no prazo de 
quarenta e oito horas do fato, ou da ordem expressa e 
escrita da STT. 

7.    Submeter-se a todas  as normas  e condições  do 
edital  e seus  anexos,  que integram  esta Ata de 
Registro de Preços, independente de transcrição.

8.   Manter por si e por seus profissionais, completo 
sigilo sobre dados, informações e detalhes fornecidos 
pela STT, bem como não divulgar a terceiros quaisquer 
informações relacionadas com o objeto deste contrato 
e seus Anexos, sem prévia autorização por escrito, 
respondendo civil e criminalmente pela inobservância 
dessas obrigações. 

9. O DETENTOR DA ATA deverá designar o 
Responsável que acompanhará a execução dos 
serviços objeto da Licitação, o qual poderá ser 
convocado a comparecer na sede da STT, no horário 
estipulado pela Fiscalização para recebimento de 
instruções quanto a problemas de operação 
observados. 

10. O DETENTOR DA ATA, além dos casos previstos 
na legislação pertinente, é responsável por: 
a) Imperfeição de todo e qualquer produto/serviço 
fornecido; 
b) Execução insuficiente ou defeituosa dos serviços 
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contratados; 
c) Quaisquer danos ou prejuízos causados à STT, 
concessionárias de serviços públicos, bens públicos 
ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários e 
com terceiros; 

12. Conforme determinação da STT, todo o produto 
fornecido pelo DETENTOR DA ATA, deverá ser 
entregue na sede da STT indicada no edital, ou em 
outro local por ela determinado previamente, sem 
qualquer ônus à STT.

13. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
executados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

14. Eventuais autorizações necessárias para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, que 
dependam de outros órgãos, ou da própria STT, serão 
de responsabilidade exclusiva do DETENTOR DA ATA. 

15. Todo o controle operacional e logístico do objeto do 
contrato será de responsabilidade do DETENTOR DA 
ATA. 

16. O DETENTOR DA ATA responsabiliza-se pelos 
danos causados diretamente à STT ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 

17. O DETENTOR DA ATA deve prestar os 
esclarecimentos desejados, bem como comunicar 
imediatamente à STT, quaisquer fatos ou 
anormalidades que porventura possam prejudicar o 
bom andamento ou o resultado final dos serviços.

Parágrafo segundo - São obrigações da STT:

1. Receber através da Comissão de Recebimento de 
Materiais, o  material   descrito   e  especificado   na   
Proposta   do DETENTOR DA ATA.

2. Exercer a fiscalização através de um técnico 
especialmente designado. 

3. Pagar ao DETENTOR DA ATA o pagamento 
ajustado para a prestação dos serviços, de acordo com 
a Ordem de Serviço. 

4. Fornecer ao DETENTOR DA ATA as informações 
necessárias à efetivação da entrega do material, 
objeto da Ata de Registro de Preços, conforme 
especificações deste Termo de Referência. 

5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações 
ao DETENTOR DA ATA, para que as falhas possam ser 
corrigidas a tempo. 

6. Prestar ao DETENTOR DA ATA e a seus 
representantes e funcionários, as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados. 

7. Manifestar-se formalmente em todos os atos 
relativos à execução da Ordem de Serviços, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações 
da mesma. 

CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas  que  sejam  devidos  
em decorrência direta ou indireta da presente Ata de 
Regis t ro  de Preços,  serão de exc lus iva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na 
Norma Tributária, neste caso, a DETENTOR DA ATA.

Parágrafo primeiro - O DETENTOR DA ATA declara 
haver levado em conta, na apresentação de sua 
proposta os tributos, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as 
despesas incidentes sobre a compra de material, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente.

Parágrafo segundo - Ficando comprovados, depois do 
negócio realizado e antes da entrega do objeto que o 
DETENTOR DA ATA acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a quaisquer tributos 
não incidentes sobre a compra, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução à STT, do 
valor por ventura pago a maior.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

Para cada entrega de veículo será emitida uma Ordem 
de Serviço acompanhada da Nota de Empenho ou 
documento equivalente pela unidade compradora. O 
contrato poderá ser substituído por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93.

Parágrafo primeiro - DETENTOR DA ATA será 
convocado para recebimento da Ordem de Serviços e 
Nota de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar do envio da convocação.

Parágrafo segundo - O não atendimento do prazo 
previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar  a 
Ata de Registro de Preços pela adjudicatária, implicará 
na aplicação das sanções previstas neste edital.

Parágrafo terceiro – A entrega dos produtos deverá ser 
efetivada na forma e prazo previsto no Termo de 
Referência e na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO 
DOS PRODUTOS E DA GARANTIA

A entrega e recebimento dos produtos deverão 
observar as seguintes regras:
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Parágrafo primeiro - Não poderão ser entregues 
veículos fora das especificações e/ou sem garantia do 
fabricante prevista na proposta do DETENTOR DA 
ATA.

Parágrafo Segundo - A entrega dos veículos deverá ser 
efetuada na sede da STT, ocorrerá no prazo máximo 
20 (vinte) dias corridos, prorrogáveis por mais 10 (dez) 
dias, devidamente justificados, a contar do 
recebimento da Ordem de Serviço, mediante 
conferência obrigatória por responsáveis pelo 
Recebimento da STT.

Parágrafo terceiro - Os veículos serão recebidos por 
responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas 
seguintes condições: 

I.   Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com 
a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias 
contados do seu recebimento. Sendo constatados 
defeitos e divergências das especificações, o setor 
responsável recusará o recebimento, dando ciência 
dos motivos da recusa ao DETENTPOR DA ATA, que 
assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem 
prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no 
prazo de 10 (dez) dias contado a partir da notificação, 
repor o produto. Caso a verificação não seja procedida 
reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte 
da STT, qualquer manifestação até o prazo final  do 
recebimento provisório.

Parágrafo quarto - Considerar-se-á definitivo o 
recebimento do objeto deste instrumento, caso não 
haja qualquer manifestação da STT, até o prazo final 
do recebimento provisório.

Parágrafo quinto - O recebimento provisório ou 
definitivo não exclui a responsabilidade do 
DETENTOR DA ATA pela perfeita execução, quanto à 
qualidade, correção e segurança do objeto da licitação.

Parágrafo sexto - Não será considerado entrega 
realizada para itens que tenham sido devolvidos  por  
não  atender  as especificações e marcas definidas no 
Mapa Final de Registro de Preços, ou quantidades a 
menores ou a maior do que a solicitada.

Parágrafo sétimo - A Nota Fiscal de fornecimento 
deverá ser emitida em conformidade com as unidades 
de fornecimento indicadas no anexo I do edital e da 
proposta do DETENTOR DA ATA.

Parágrafo oitavo - O  detentor  da Ata de Registro de 
Preços  é  obrigado  a  corrigir,  remover  ou  substituir, 
totalmente às suas expensas, os produtos em que se 
verificarem vícios ou desconformidades no total ou em 
parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 
convocação,   independente   da   aplicação   das   

sansões   previstas  na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo nono - A STT não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no parágrafo décimo desta Cláusula, 
podendo ser adotadas quaisquer medidas  para  
desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante, 
conforme cada caso.

Parágrafo décimo - A entrega deverá ser realizada por 
preposto do DETENTOR DA ATA, devidamente 
identificado.

Parágrafo décimo primeiro – Os objetos deverão ser 
entregues com garantia prevista na proposta 
vencedora, a contar da data de entrega.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES

Ao DETENTOR DA ATA serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da 
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, 
após o prévio processo administrativo, garantido a 
ampla defesa e o contraditório:

I.  Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II.  Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos: 

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

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

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

III.  Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 
vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato ou 
instrumento equivalente de Preços, no âmbito da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

IV.  Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor indicado na ordem de Fornecimento, a depender 
do prejuízo causado à STT, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os 
quant i tat ivos estabelecidos na Ordem de 
Fornecimento: multa de 10% a 20% dos valores 
indicados na Ordem de Fornecimento;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa 
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causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10%a 20% dos valores indicados na Ordem de 
Fornecimento;

c) adulterar ou alterar substancia e características: 
físicas, químicas ou biológicas do produto fornecido: 
multa de 20% dos valores indicados na Ordem de 
Fornecimento;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
produto falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% dos valores indicados na Ordem de 
Fornecimento;

e) entregar produto que cause dano (s) à 
Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20% dos valores indicados 
na Ordem de Fornecimento.

Parágrafo primeiro - A suspensão temporária do 
fornecedor cuja Ata de Registro de Preços esteja em 
vigor impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

Parágrafo segundo - Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, por até 5 (cinco) anos, quando o licitante 
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas 
nos incisos III e IV desta  Cláusula  e  enquanto  
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  
ou  até  que  seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
conced ida  sempre  que  o  PROMITENTE 
FORNECEDOR ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
penalidade aplicada.

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

Parágrafo quarto - Caso o valor da multa seja superior 
ao valor da garantia prestada, o DETENTOR DA ATA 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, cobrada judicialmente.

Parágrafo quinto - A multa poderá ser aplicada 
cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo 
DETENTOR DA ATA e dos prejuízos causados à STT, 
não impedindo que a STT rescinda unilateralmente a 
Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo sexto - As sanções previstas nesta Cláusula 
são de competência exclusiva do Superintendente da 
STT,  permitida a delegação para a sanção prevista no 
inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vistas.

Parágrafo sétimo - Os danos e prejuízos serão 
ressarcidos à DETENTOR DA ATA no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, contado da notificação administrativa à 
STT, sob pena de multa.

Parágrafo oitavo - nenhum pagamento isentará a 
DETENTOR DA ATA das suas responsabilidades, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias 
previstas na Legislação;

CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO

A STT poderá, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, cancelar esta Ata de Registro de 
Preços, sem que com isso, o DETENTOR DA ATA 
tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.

Parágrafo único - O cancelamento parcial ou total de 
itens registrados far-se-á sempre a critério da STT, nas 
hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de 
Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

Camaçari, 26 de Junho de 2017  
                                   

______________________________________
Armando Yokoshiro Filho
Diretor Superintendente

(CONTRATANTE)
                                 
__________________________________________
___

Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - 
EPP

LICITANTE VENCEDORA
(CONTRATADA)

MAPA FINAL DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO N.º 111/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2017

EMPRESA (Razão Social): Radial Transporte de 
Veícu los  e  Cargas  LTDA -  EPP CNPJ:  
07.249.276/0001/57 ENDEREÇO: Avenida Rio 
Bandeira I, nº 200, Gravatá, CEP: 42807-171, 
Camaçari Bahia TELEFONE: (71) 3644-3009 E-MAIL: 
radialtransporteelocacao@gmail.com
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TOTAL MENSAL: R$ 45.416,60 (Quarenta e cinco mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

TOTAL ANUAL: R$ 544.999,20 (Quinhentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos).

Camaçari, 26 de Junho de 2017.
                                   

______________________________________
Armando Yokoshiro Filho
Diretor Superintendente

(CONTRATANTE)
                                 
_____________________________________________

Radial Transporte de Veículos e Cargas LTDA - EPP
LICITANTE VENCEDORA

(CONTRATADA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

oCNPJ/MF sob o n  08.678.659/0001-03, com sede à Rua de 
Contorno, s/n°, 2° andar, Centro, Camaçari - Bahia, neste ato 
representado por seu Superintendente, o Sr. Armando 
Yokoshiro Filho, CPF nº 280.956.005-63, doravante 
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresaCMS 
Industria e Comercio de Confecções LTDA, pessoa jurídica 

ode direito privado,  no CNPJ/MF sob o n 70.080.825/0001-49, 
oestabelecida à RUA morada da Lagoa  km 4 galpão 20 , n  7, 

Nova Brasília de Valeria , no Município de Salvador, Estado 
Bahia, CEP: 41.306-745, através de seu  Procurador 
Autorizado, Sra. Erica Teixeira Lima  , portadora de cédula de 

o oidentidade n  1405323310 SSP/BA e CPF: n  026.462.875.69, 
residente a rua Professor Theocrito batista nº 929,torre 9, apto 
104 ,Condomínio CittáToscana,Caji,Lauro de Freitas– BA,  
CEP:42.700.-000, denominando-se a partir de agora, 
simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato, 
decorrente da homologação da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial nº 002/2017, Processo Administrativo nº 
99/2017, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei 8.987/95 e pela Lei 803/2007, os quais as partes 
se sujeitam a cumprir e às seguintes cláusulas contratuais 
abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui-se objeto da presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de Fardamento e EPI (uniformes e acessórios), 
conforme especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital.

Parágrafo primeiro - Os preços do PROMITENTE 
FORNECEDOR,  relacionados  no  Anexo  I  constantes  desta 
Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins 
de cumprimento desta Ata de Registro de Preços que abaixo 
assinada entre  o  PROMITENTE  FORNECEDOR e a STT.

Parágrafo Segundo - A existência de preços registrados não 
obriga a STT a contratar ou emitir Ordem de Fornecimento, 
ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade 
de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO

O  valor  da  presente  Ata de Registro de Preços  é  o  valor  
ofertado  pelo  PROMITENTE FORNECEDOR, constante da 
proposta de preços apresentada no Pregão Presencial – N.º 
002/2017, que faz parte integrante deste instrumento, 
independentemente  de transcrição, perfazendo o valor total de 

R$ 165.000.000(Cento e sessenta e cinco mil reais  ),  fixo  e  
irreajustável,  inclusos  todos  os  custos  e  despesas  
decorrentes  de  transporte CIF/Camaçari, seguros, tributos, 
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de 
qualquer natureza. 

Parágrafo primeiro - O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento  dos  produtos  e  mediante  a  apresentação  dos  
documentos  fiscais  legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pela Comissão de Recebimento de Materiais da STT.

Parágrafo segundo - Na ocorrência   de   necessidade   de   
providências   complementares   por   parte   da   
PROMITENTE FORNECEDOR o decurso do prazo de 
pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a 
partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não 
será devida atualização financeira.

Parágrafo terceiro - O faturamento correspondente ao  objeto  
da licitação  deverá  ser  apresentado  pelo  PROMITENTE 
FORNECEDOR,  através de Nota Fiscal, em duas vias, com os 
requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura da ordem de fornecimento e por 
outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

Parágrafo quarto - A entrega do material, por parte do 
PROMITENTE FORNECEDOR, para uma determinada 
unidade, não poderá estar vinculada  a  débitos  de  outras  
unidades,  porventura  existentes,  sob  pena  de  sanções 
previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE

A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12  (doze)  
meses,  a contar  da  data  de  sua publicação, conforme inciso 
III, § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93, permanecendo em vigor os 
preços registrados no Pregão Presencial nº 002/2017.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES

A STT e o PROMITENTE FORNECEDOR, deverão obedecer 
aos direitos e obrigações a seguir:

Parágrafo Primeiro - São obrigações do PROMITENTE 
FORNECEDOR, além do fornecimento dos produtos objeto 
deste Termo de Referência e de seus Anexos, de acordo com a 
programação fornecida pela STT, o seguinte:

1.   Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da 
presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas 
constantes Ata.

2.   Cumprir a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos 
termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa 
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto 
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.

3.   Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na 
Cláusula Oitava desta Ata de Registro de Preços, descrito(s) e 
especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e absolutas 
condições de uso, inclusive quanto à sua qualidade e garantia 
mediante conferência obrigatória pela Comissão de 
Recebimento da STT.

4.   Manter durante a execução  da Ata de Registro de Preços, 
todas  as condições  de habilitação  e qualificação  exigidas  na 
licitação.

5.   Garantir a qualidade do produto objeto da Ata de Registro de 
Preços, quer seja de sua fabricação, ou venha de terceiros com 
etiqueta do fabricante, obrigando-se a entregar o produto isento 
de qualquer problema de fabricação, com a garantia 
apresentada na proposta que compreenderão a substituição, 
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parcial ou total, às suas expensas, inclusive transporte e outras 
despesas.

6.   Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
paralisações na execução do fornecimento dos produtos, salvo 
na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da 
legislação vigente, e desde que comunicados à STT no prazo de 
quarenta e oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
STT. 

7.   Submeter-se a todas  as normas  e condições  do edital  e 
seus  anexos,  que integram  esta Ata de Registro de Preços, 
independente de transcrição.

8. Manter por si e por seus profissionais, completo sigilo sobre 
dados, informações e detalhes fornecidos pela STT, bem como 
não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas 
com o objeto deste contrato e seus Anexos, sem prévia 
autorização por escrito, respondendo civil e criminalmente pela 
inobservância dessas obrigações. 

9. Manter todos os empregados que estiverem prestando 
serviços à STT, uniformizados, identificados com crachás, 
afixados em local visível na vestimenta e estarem com os EPI's e 
EPC's. 

10. O PROMITENTE FORNECEDOR deverá designar o 
Responsável que acompanhará a execução dos serviços objeto 
da Licitação, o qual poderá ser convocado a comparecer na 
sede da STT, no horário estipulado pela Fiscalização para 
recebimento de instruções quanto a problemas de operação 
observados. 

11. O PROMITENTE FORNECEDOR, além dos casos previstos 
na legislação pertinente, é responsável por: 
a) Imperfeição de todo e qualquer produto fornecido; 
b) Execução insuficiente ou defeituosa dos serviços 
contratados; 
c) Quaisquer danos ou prejuízos causados à STT, 
concessionárias de serviços públicos, bens públicos ou de 
terceiros, acidentes pessoais com funcionários e com terceiros; 

12. Conforme determinação da STT, todo o produto fornecido 
pelo PROMITENTE FORNECEDOR, deverá ser entregue na 
sede da STT indicada no edital, ou em outro local por ela 
determinado previamente, sem qualquer ônus à STT, com a 
devida identificação e condições de armazenamento.

13. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, os serviços executados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 

14. Eventuais autorizações necessárias para a execução dos 
serviços objeto desta licitação, que dependam de outros órgãos, 
ou da própria STT, serão de responsabilidade exclusiva do 
PROMITENTE FORNECEDOR. 

15. Todo o controle operacional e logístico do objeto do contrato 
será de responsabilidade do PROMITENTE FORNECEDOR. 

16. O PROMITENTE FORNECEDOR responsabiliza-se pelos 
danos causados diretamente à STT ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

17. O PROMITENTE FORNECEDOR deve prestar os 
esclarecimentos desejados, bem como comunicar 
imediatamente à STT, quaisquer fatos ou anormalidades que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado 
final dos serviços.

Parágrafo segundo - São obrigações da STT:

1. Receber   através   da Comissão de Recebimento de 
Materiais, o  material   descrito   e  especificado   na   Proposta   

do PROMITENTE FORNECEDOR.

2. Exercer a fiscalização através de um técnico especialmente 
designado. 

3. Pagar ao PROMITENTE FORNECEDOR o pagamento 
ajustado para o fornecimento, de acordo com a Ordem de 
Fornecimento. 

4. Fornecer ao PROMITENTE FORNECEDOR as informações 
necessárias à efetivação da entrega do material, objeto da Ata 
de Registro de Preços, conforme especificações deste Termo de 
Referência. 

5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao 
PROMITENTE FORNECEDOR, para que as falhas possam ser 
corrigidas a tempo. 

6. Prestar ao PROMITENTE FORNECEDOR e a seus 
representantes e funcionários, as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 

7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à 
execução da Ordem de Fornecimento, em especial quanto à 
aplicação de sanções e alterações da mesma. 

CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais,  
custos  e  despesas  que  sejam  devidos  em decorrência direta 
ou indireta da presente Ata de Registro de Preços, serão de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na 
Norma Tributária, neste caso, a PROMITENTE FORNECEDOR.

Parágrafo primeiro - O PROMITENTE FORNECEDOR declara 
haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a 
compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados  pela autoridade 
competente.

Parágrafo segundo - Ficando comprovados, depois do negócio 
realizado e antes da entrega do objeto que o PROMITENTE 
FORNECEDOR  acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes  sobre a 
compra  PROMITENTE  FORNECEDORES,  tais  valores  
serão  imediatamente excluídos, com a devolução à STT, do 
valor por ventura pago a maior.

CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

Para cada fornecimento será emitida uma Ordem de 
Fornecimento acompanhada da Nota de Empenho ou 
documento equivalente pela unidade compradora. O contrato 
poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas 
formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93.

Parágrafo primeiro - PROMITENTE FORNECEDOR será 
convocado para recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota 
de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do envio da 
convocação.

Parágrafo segundo - O não atendimento do prazo previsto no  
subitem  anterior  ou  a recusa  em  assinar  a Ata de Registro de 
Preços pela adjudicatária, implicará na aplicação das sanções 
previstas neste edital.

Parágrafo terceiro – A entrega dos produtos deverá ser efetivada 
na forma e prazo previsto no Termo de Referência e na presente 
Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
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PRODUTOS E DA GARANTIA

A entrega e recebimento dos produtos deverá observar as 
seguintes regras:

Parágrafo Primeiro – A ata de Registro de Preços só estará 
caracterizada mediante a  emissão  da  Nota  de Empenho ou 
documento equivalente da unidade gestora da despesa.

Parágrafo segundo - Não poderão ser entregues produtos fora 
das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 
em vigor e com marca diferente da constante na Ata de Registro 
de Preços ou sem a garantia do fabricante prevista na proposta 
do PROMITENTE FORNECEDOR.

Parágrafo terceiro - A entrega dos produtos deverá ser  efetuada  
nos  locais  indicados  na  Ordem de Fornecimento, em até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, mediante conferência obrigatória por 
responsáveis pelo Recebimento da STT.

Parágrafo quarto - Os produtos serão recebidos por 
responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes 
condições: 

I.   Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material com a especificação, no 
prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. Sendo 
constatados defeitos e divergências das especificações, o setor 
responsável recusará o recebimento, dando ciência dos motivos 
da recusa ao PROMITENTE FORNECEDOR, que assumirá 
todas as despesas daí decorrentes, sem prejuízo das 
penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias 
contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a 
verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada 
dentro do prazo fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que 
comprove a adequação do fornecimento, ou, no caso em  que  
não  haja  por  parte  da  STT,  qualquer  manifestação  até  o  
prazo  final  do recebimento provisório.

Parágrafo quinto - Considerar-se-á definitivo o recebimento do 
objeto deste instrumento, caso não haja qualquer manifestação 
da STT, até o prazo final do recebimento provisório.

Parágrafo sexto - O recebimento provisório ou definitivo não 
exclui a responsabilidade do PROMITENTE FORNECEDOR 
pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e 
segurança do objeto da licitação.

Parágrafo sétimo - Não será considerado entrega realizada  
para  itens  que  tenham  sido  devolvidos  por  não  atender  as 
especificações e marcas definidas no Mapa Final de Registro de 
Preços, ou quantidades a menores ou a maior do que a 
solicitada.

Parágrafo oitavo - Correrá por conta do PROMITENTE 
FORNECEDOR, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 
laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, 
para a perfeita execução do objeto deste instrumento.

Parágrafo nono - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser 
emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas no anexo I do edital e da proposta do PROMITENTE 
FORNECEDOR.

Parágrafo décimo - O  detentor  da Ata de Registro de Preços  é  
obrigado  a  corrigir,  remover  ou  substituir, totalmente às suas 
expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta 
licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir da hora da convocação,   independente   da   aplicação   
das   sansões   previstas  na Ata de Registro de Preços.

Parágrafo décimo primeiro - A STT não se responsabilizará  
pelos  produtos  no  caso  de  descumprimento  do  prazo 
estabelecido  no  parágrafo décimo desta Cláusula, podendo ser 
adotadas quaisquer medidas  para  desobstruir o almoxarifado 
do órgão solicitante, conforme cada caso.

Parágrafo décimo segundo - A entrega deverá ser realizada por 
preposto do PROMITENTE FORNECEDOR, devidamente 
identificado.

Parágrafo décimo terceiro – Os objetos deverão ser entregues 
com garantia prevista na proposta vencedora, a contar da data 
de entrega.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES

Ao PROMITENTE  FORNECEDOR  serão aplicadas  as 
seguintes sanções,  graduadas conforme a gravidade da 
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o 
prévio processo administrativo,  garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

I.  Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

II.  Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos 
prazos abaixo definidos: 

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

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

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

III.  Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em 
atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando 
frustrar os objetivos do contrato ou instrumento equivalente de 
Preços, no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta.

IV.  Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor 
indicado na ordem de Fornecimento, a depender do prejuízo 
causado à STT, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos 
estabelecidos na Ordem de Fornecimento: multa de 10% a 20% 
dos valores indicados na Ordem de Fornecimento;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração: multa de 10%a 20% dos valores 
indicados na Ordem de Fornecimento;

c) adulterar ou alterar substancia e características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 20% dos 
valores indicados na Ordem de Fornecimento;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto 
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 20% dos 
valores indicados na Ordem de Fornecimento;

e) entregar produto que cause dano (s) à Administração ou a 
terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20% dos 
valores indicados na Ordem de Fornecimento.

Parágrafo primeiro - A suspensão temporária do fornecedor cuja 
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Ata de Registro de Preços esteja em vigor impedirá o mesmo de 
participar de outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

Parágrafo segundo - Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal, por até 5 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta  Cláusula  e  
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  
ou  até  que  seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o PROMITENTE FORNECEDOR ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da penalidade aplicada.

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

Parágrafo quarto - Caso o valor da multa seja superior ao valor 
da garantia prestada, o PROMITENTE FORNECEDOR 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, cobrada judicialmente.

Parágrafo quinto - A multa poderá ser aplicada cumulativamente 
com as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo PROMITENTE FORNECEDOR e dos prejuízos 
causados à STT, não impedindo que a STT rescinda 
unilateralmente a Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo sexto - As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do Superintendente da STT,  permitida a 
delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa 
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas.

Parágrafo sétimo - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
PROMITENTE FORNECEDOR no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à STT, sob pena de multa.

Parágrafo oitavo - nenhum pagamento isentará a PROMITENTE 
FORNECEDOR das suas responsabilidades, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação;

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 
Preços, deverão consultar o STT para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.

Parágrafo Primeiro -As aquisições ou contratações adicionais 
decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Segundo- O quantitativo decorrente das adesões à 
Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

Parágrafo Terceiro - O órgão gerenciador somente poderá 
autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação 

por órgão integrante da Ata. 

Parágrafo Quarto - Após a autorização do órgão gerenciador, o 
órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo 
de vigência da Ata. 

Parágrafo Quinto- Caberá ao PROMITENTE FORNECEDOR 
registrado, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO

A STT poderá, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, cancelar esta Ata de Registro de Preços, sem 
que com isso, o PROMITENTE FORNECEDOR tenha direito a 
interpor recursos ou a indenizações.

Parágrafo único - O cancelamento parcial ou total de itens 
registrados far-se-á sempre a critério da STT, nas hipóteses 
previstas nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como 
o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari,  03 de  Julho de 2017 
                                 

______________________________________
Armando Yokoshiro Filho
Diretor Superintendente

(CONTRATANTE)
                          

_____________________________________________
CMS Industria e Comercio de Confecções LTDA

LICITANTE VENCEDORA
(CONTRATADA)
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