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Atos do Poder Executivo

LEI Nº. 1274/2013
DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e dá 
outras providências.

O  PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor global 
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) conforme 
detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para a abertura do 
presente Crédito Adicional Especial serão decorrentes da 
anulação parcial de dotações na forma definida da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias nº. 1239/2012, em conformidade 
com o estabelecido no Inciso III § 1º do art. 43, da Lei 
4.320/64, e com base no Inciso V do Art. 167 da Constituição 
Federal, no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 
conforme detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do 
Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para 
exercício financeiro de 2012, aprovados pelas Leis nº. 
1036/2009 e 1239/2012, respectivamente, em decorrência 
do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta 
Lei será consignado à estrutura de custos do 
Órgão/Secretaria e, Unidade Orçamentária incorporado ao 

Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº. 1275/2013
DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor global 
de R$ 1.000,00 (mil reais) conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º — Os recursos disponíveis para a abertura 
do presente Crédito Adicional Especial serão decorrentes da 
anulação parcial de dotações na forma definida da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias nº. 1239/2012, em conformidade 
com o estabelecido no Inciso III § 1º do art. 43, da Lei 
4.320/64, e com base no Inciso V do Art. 167 da Constituição 
Federal, no valor R$ 1.000,00 (mil reais) conforme 
detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do 
Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para 
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exercício financeiro de 2013, aprovados pelas Leis nº. 
1036/2009 e 1239/2012, respectivamente, em decorrência 
do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado 
nesta Lei será consignado à estrutura de custos do 
Órgão/Secretaria e, Unidade Orçamentária incorporado ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº. 1276/2013
DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Adicional Especial, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no 
valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) conforme 
detalhamento abaixo:

Art. 2º — Os recursos disponíveis para a abertura 
do presente Crédito Adicional Especial serão decorrentes da 
anulação parcial de dotações na forma definida da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias nº. 1239/2012, em conformidade 
com o estabelecido no Inciso III § 1º do art. 43, da Lei 
4.320/64, e com base no Inciso V do Art. 167 da Constituição 
Federal, no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
conforme detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os 
Anexos do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias 
para exercício financeiro de 2013, aprovados pelas Leis nº. 
1036/2009 e 1239/2012, respectivamente, em decorrência 
do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado 
nesta Lei será consignado à estrutura de custos do 
Órgão/Secretaria e, Unidade Orçamentária incorporado ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO N.º 5424/2013 
DE 20 DE AGOSTO DE 2013

Autoriza o titular da Secretaria da 
Administração a proceder à abertura do 
processo seletivo simplificado, pelo 
r e g i m e  e s p e c i a l  d e  d i r e i t o  
administrativo – REDA, para seleção 
de candidatos para preenchimento de 
funções públicas da Secretaria da 
Saúde do Município de Camaçari, 
nomeia os membros da Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, em específico as previstas no inciso IX, do 
artigo 37, da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica Municipal, bem como na Lei Municipal nº 
683/2005 e alterações posteriores e, 

Considerando o Termo de Ajuste de Conduta – 
TAC para regionalização da Central de Camaçari, 
Es tado da Bah ia ,  ass inado ent re  os  
representantes do Ministério da Saúde, através da 
Secretária de Atenção à Saúde e Prefeitura 
Municipal de Camaçari, através da Secretária 
Municipal da Saúde, onde o Gestor Municipal de 
Camaçari e o Coordenador Geral do SAMU se 
comprometem a executar no prazo de 120 dias, a 
partir de 03 de abril de 2013, data da assinatura do 
termo à adequação do número de profissionais 
exigidos pela Portaria GM/MS nº 1010, de 21 de 
maio de 2012.

Considerando ainda o quanto contido no 
Processo Administrativo n° 05246/2013.
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D E C R E T A

Art. 1º - Fica o titular da Secretaria da 
Administração autorizado a promover, em caráter 
emergencial, os atos necessários para a seleção 
de candidatos, através de processo seletivo 
simplificado, pelo regime especial de direito 
administrativo – REDA, para o preenchimento 
temporário de vagas para a Secretaria Municipal 
da Saúde, do Município de Camaçari, que 
demandam o suprimento imediato de mão de 
obra, de forma assegurar a regular continuidade 
da prestação dos serviços já existentes, para 
seleção dos seguintes cargos:

a)Médicos Socorristas............. 13 Servidores;
b)Técnicos em Enfermagem Condutor de     

Motolância ............................ 06 Servidores;
c) Telefonistas -  Auxiliares de Regulação 
..................................................   15 Servidores;
d) Operadores de Rádio.........   03 Servidores.

Parágrafo único – A carga horária dos cargos 
descritos no caput deste artigo deverá estar 
definida no Edital referente ao Processo Seletivo 
simplificado.

Art. 2º - Todos os dados e informações 
necessárias à realização do referido processo 
deverão ser fornecidas à Secretaria da 
Administração, de acordo com os prazos e 
condições requeridas, atendidas as exigências 
estabelecidas no art. 9º da Lei Municipal nº 
683/2005.

Parágrafo único – Para todos os fins do presente 
Decreto, são correspondentes entre si as siglas e 
as definições por extenso abaixo indicadas:

       I. PSS – Processo Seletivo Simplificado.
       II. CPSS – Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado.
       III. SECAD – Secretaria Municipal da 
Administração.
       IV. SESAU – Secretaria Municipal da 
Saúde.
       
Art. 3º - Fica constituída, no âmbito da SECAD, a 
Comissão responsável pela realização do PSS 
com a seguinte composição:

I. Fabrício de Carvalho Pereira – Matrícula: 
39.033-8 / SECAD

II. Lorena Barnabé Santos de Freitas – 

Matrícula: 39.213-0 / SECAD;
III. Andrety Any Teixeira Mota – Matrícula: 

38.419-5 / SECAD;
IV. Elba Brito Garcez de Sena – Matrícula: 

9963-5 / SESAU e;
V. Benedito Fernandes da Silva Filho – 

Matrícula: 9935-0 / SESAU;

§ 1° - A Comissão de que trata o caput deste artigo 
será presidida pelo Servidor Fabrício de 
Carvalho Pereira - Matrícula: 39.033-8, lotado 
na SECAD,

§ 2° - Os membros da CPSS de que trata esta 
norma exercerão suas atividades com estrita 
observância do quanto estabelecido na Lei nº 
683/2005 e alterações posteriores.

Art. 5º- Fica estabelecido o prazo máximo de 60 
(sessenta) dias da data da publicação deste ato, 
para o cumprimento da presente determinação.

Art. 6º- Em sendo verificada a necessidade da 
at iv idade desenvolvida pelos  Médicos 
Socorristas, Técnicos em Enfermagem 
Condutor de Motolância, Telefonistas - 
Auxiliares de Regulação e Operadores de 
Rádio ser desenvolvida por mais de 12 meses, 
fica desde já determinado que os cargos 
preenchidos pelo Regime Especial de Direito 
Administrativo – REDA, deverão ser substituídos 
por servidores efetivos, que deverão ingressar na 
Administração Pública Municipal por meio de 
Concurso Público regular.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 5425/2013
DE 21  DE AGOSTO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
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Funcionamento (TFF) e dá Outras 
Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 
2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
17249/2012, de 04 de setembro de 2012. 

DECRETA

          Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa 
Élson Fragoso de Barros, estabelecida na Rua 
Castro Alves , nº 20, Edf. Lagoa Center, Centro – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº 25693/001, e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 09.300.181/0001-46, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso 
II, da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de outubro 
a dezembro de 2012 e para o exercício de 
2013;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2014. 

         Art. 2º - O ato será revogado imediatamente 
quando ausentes os motivos ensejadores da 
isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a 
partir da data do seu requerimento de 04 de 
setembro de 2012, com amparo no art. 52, §2º, da 
Lei nº 1039, de 16 de dezembro de 2009.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5426/2013
DE 21  DE AGOSTO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  

Funcionamento (TFF) e dá Outras 
Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 
2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
07573/2013, de 11 de abril de 2013. 
DECRETA

           Art.1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa 
Elton Moraes Valadão - ME, estabelecida na Rua 
Coronel Temistócles, nº 13, Centro – Camaçari/BA, 
inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 
25761/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
14.978.582/0001-90, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de abril a 
dezembro do exercício de 2012 e para o 
exercício de 2013;

b) Isenção de 50% para os demais exercícios (a 
partir de 2014).

          Art. 2º - O ato será revogado imediatamente 
quando ausentes os motivos ensejadores da 
isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a 
partir da data do seu requerimento de 11 de abril de 
2013, com amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 
16 de dezembro de 2009.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5427/2013
DE 21  DE AGOSTO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção 
da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) e dá Outras 
Providências”.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 08391/2012, 03 de maio de 
2012. 

DECRETA

        Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa 
Eurolift Comércio Serviços Importação e 
Exportação de Máquinas LTDA - ME, 
estabelecida na Avenida Rio Bandeira, nº 55, 
Gravatá – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades CGA nº 0017497/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
08.669.068/0001-70, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 
1101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de janeiro 
a maio do exercício de 2012.

b) Redução de 50% para os meses de junho a 
dezembro de 2012 e exercícios 
subsequentes (a partir de 2013).

         Art. 2º - O ato será revogado imediatamente 
quando ausentes os motivos ensejadores da 
isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a 
partir da data do seu requerimento de 03 de maio de 
2013, com amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 
16 de dezembro de 2009.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5428/2013
DE 21  DE AGOSTO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento (TFF) e dá Outras 
Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 
2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
08173/2013, de 19 de abril de 2013. 

DECRETA

         Art.1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa 
ATROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, 
estabelecida na Rua Vinte e Oito de Dezembro, nº 
01, Andar 01, Sala 01, Ponto Certo – Camaçari/BA, 
inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 
27351/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.152.635/0001-56, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei Municipal nº 
1101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de 
maio a dezembro do exercício de 2013;

b) Isenção de 100% da TFF do exercício de 
2014.

c)  Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

          Art. 2º - O ato será revogado imediatamente 
quando ausentes os motivos ensejadores da 
isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a 
partir da data do seu requerimento de 19 de abril de 
2013, com amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 
16 de dezembro de 2009.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda
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DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 13143/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, PRISCILLA AZEVEDO SOUZA, 
cadastro nº 62981-8 do cargo de Enfermeiro Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, retroativo a 10 
de julho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 5264/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ADEMILSON MACEDO LIMA 
JUNIOR, cadastro nº 61870-4 do cargo de Motorista Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da SAÚDE – SESAU, 
retroativo a 14 de março de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 12962/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ALANTIARA PEIXOTO CABRAL, 
cadastro nº 60361-8 do cargo de Professor Nível I B, da 

estrutura da Educação da Educação – SEDUC, retroativo a 
08 de julho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE AGOSTO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 12058/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, CILENE QUEIROZ SANTOS, 
cadastro nº 62742-0 do cargo de Auditor de Interno Nível I A, 
da estrutura da Secretaria da Administração – SECAD, 
retroativo a 17 de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 12745/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, WILMA MARQUES DE SOUZA, 
cadastro nº 62475-3 do cargo de Auxiliar de Disciplina Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, 
retroativo a 04 de julho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2013 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
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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 os termos da Lei Federal nº 6.999 de 07 
de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
13962/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal;

 
RESOLVE

Prorrogar a cessão da servidora ELIACY GOMES DA 
SILVA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo 
cadastro 3615-9, para o Tribunal Regional Eleitoral 171ª 
Zona, com ônus para o ente cedente, pelo período de 01 
(um) ano, retroativo à 06 de maio de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
     SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE AGOSTO DE 2013 

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 
02198/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal; 

RESOLVE

 Prorrogar a Cessão da Servidora VALENTINA BATISTA 
SARAIVA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo 
cadastro 62230-3, para a LIMPEC – Limpeza Pública de 
Camaçari com ônus para o ente cedente, pelo período de 01 
(um) ano, nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo à 24 de janeiro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE AGOSTO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
       SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 2013
    

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.1855/2013.

R E S O L V E

Conceder a servidora KIRIA RAMOS CUNHA SIMÕES , 
matrícula n.° 60737-7, Assistente Social lotada na Secretaria 
da Saúde/SESAU, Licença sem Vencimentos, pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 02 setembro de 
2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 25 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n°. 078, de 02 de Agosto de 2013, 
publicada no DOM n°. 526, de 27 a 02 de Agosto de 2013, 
p.10,

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora RITA DE 
CÁSSIA DE ALMEIDA FREITAS, Professora IV, matrícula 
n° 7765-1, lotada na Procuradoria Geral - PROGER, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
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(quinze) dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 05604/2012, a que responde 
perante esta Comissão, sediada no 1° andar, da Secretaria 
da Administração – SECAD, localizada na Rua Francisco 
Drummond, s/n°, Centro Administrativo de Camaçari, CEP 
42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.
2 – Fica, ainda, a mesma servidora notificada de que, 
convocada pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os 
trabalhos da presente Comissão seguirão sem a sua 
presença.
3 – Publique-se.
Camaçari, 12 de Agosto de 2013.

___________________________
Rafael Oliveira e Silva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 60889-0

PORTARIA Nº. 087/2013
  DE 21 DE AGOSTO DE 2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 05798/2011, a que responde o indiciado José 
Raimundo de Bem, matrícula 9186-5, que se acha em lugar 
incerto e não sabido e não atendeu, no prazo legal, à citação 
feita por edital, para o que lhe será dada vista dos 
respectivos autos na sala da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 088/2013
  DE 21 DE AGOSTO DE 2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
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Disciplinar n° 02552/2010, a que responde a indiciada 
Ednalva Tavares de Mendonça Telinhos Pereira, 
matrícula 60327-8, que se acha em lugar incerto e não 
sabido e não atendeu, no prazo legal, à citação feita por 
edital, para o que lhe será dada vista dos respectivos autos 
na sala da Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° andar, da 
Secretaria da Administração – SECAD, localizada na Rua 
Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 089/2013
  DE 21 DE AGOSTO DE 2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 07070/2009, a que responde a indiciada 
Marlene Santos, matrícula 07741-5, que se acha em lugar 
incerto e não sabido e não atendeu, no prazo legal, à citação 
feita por edital, para o que lhe será dada vista dos 
respectivos autos na sala da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

EDITAL Nº 002 DE 19 de AGOSTO de 2013.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições, devidamente autorizado pelo Prefeito 
de CAMAÇARI, nos autos do processo administrativo de n.º 
13.260/2013 de 12/07/2013, com a finalidade de atender 
demanda específica da Administração Municipal, divulga e 



estabelece as normas para abertura das inscrições e a 
realização de processo seletivo simplificado para 
contratação de pessoal, por tempo determinado, observado 
o disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, 
os termos da Lei Municipal n.º 683/2005 de 11 de julho de 
2005 e suas posteriores alterações, bem como as instruções 
contidas no Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

–
1.1  O processo seletivo simplificado destina-se à 

seleção de candidatos para as funções temporárias 
abaixo indicadas:

a) Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais
b) Professor de Língua Portuguesa 
c) Professor de Matemática
d) Professor de Geografia
e) Professor de História
f) Professor de Educação Artística
g) Professor de Ciências
h) Professor de Língua Inglesa
i) Professor de Educação Física

–
1.1.1  As informações sobre as funções selecionadas, 
como nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, 
formação escolar exigida, jornada de trabalho e síntese das 
atividades a serem desenvolvidas são as dispostas nas 
tabelas a seguir:

TABELA I

*L.C - Livre Concorrência
 *PDF - Pessoas com Deficiência Física

1.1.2 – Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são 
destinadas aos concorrentes com deficiência física. 

1.1.3 – No texto deste Edital serão utilizadas as seguintes 
abreviaturas:

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado;
b) PSS - Processo Seletivo Simplificado;
c) PDF – Pessoas com Deficiência Física;
d) SECAD – Secretaria Municipal da Administração;
e) SEDUC – Secretaria Municipal da Educação.

1.1.4 – A remuneração de que trata a Tabela I, quando for o 
caso obedecerá ao disposto no artigo 30 da Lei n° 873/2008.

1.1.5 – A jornada de trabalho disposta na Tabela I poderá ser 
majorada para 40 (quarenta) horas semanais, observadas a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal.

1.2 – As contratações serão feitas por prazo de até 24 (vinte 
e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, nos termos 
da Lei n.º 683/2005 de 11 de julho de 2005, e suas 
alterações posteriores. 

1.2.1 – O exercício das atividades de que trata este PSS dar-
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se-á na sede e distritos do Município de CAMAÇARI, a 
depender da necessidade e conveniência da Administração 
Municipal.

1.3 – A seleção será realizada da seguinte forma:

a) avaliação de currículo, de caráter classificatória 
e eliminatória, com base na tabela de 
pontuação constante do presente edital, no item 
5.5;

b) entrevista, de caráter classificatória, com o 
cand ida to ,  a  f im de  ver i f i ca r  suas  
po tenc ia l idades ,  bem como fa to res  
comportamentais, valendo até 15,0 (quinze) 
pontos, distribuídos de acordo com o Anexo I.

1.3.1 – Após o resultado final, os classificados convocados 
serão submetidos a avaliação médica admissional.

2  –  D O S  R E Q U I S I TO S  B Á S I C O S  PA R A A 
CONTRATAÇÃO

2.1 – O candidato classificado no PSS de que trata este 
Edital será contratado, até o limite estabelecido de vagas.

2.1.1 – Com a finalidade de prover substituições nos casos 
de rescisões antecipadas de contrato, ou para suprir novas 
necessidades da Prefeitura, será formado um cadastro 
reserva do excedente de candidatos classificados, em 
ordem decrescente de pontuação.

2.1.2 – Requisitos para contratação:

a) ter sido classificado no PSS na forma estabelecida neste 
Edital;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, 
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, 
nos termos do §1º, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, 
para os candidatos do sexo masculino;
e) possuir escolaridade estabelecida para a função, 
mediante apresentação do respectivo Diploma de 
formação e registro no órgão do conselho, quando 
houver;
f) ter idade mínima de 18 anos completos na data de 
contratação;
g) não participar de gerência ou administração de empresa 
privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos 
de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
o Município de Camaçari detenha, direta ou indiretamente, 
participação do capital social; 
h) cumprir as determinações deste edital;
i) ter sido considerado apto nos exames pré-admissionais;
j) não ter sofrido penalidade administrativa disciplinar de 
demissão em qualquer esfera governamental nos últimos 5 
(cinco) anos.

2.1.3 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que 
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos exigidos 
para a contratação estabelecidos neste Edital.

2.1.4 – Os classificados que já tenham vínculo com a 
Administração Pública ficam submetidos às regras 
constitucionais sobre acúmulo lícito de cargos, funções ou 

empregos públicos.

3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO

3.1 – A inscrição do candidato é gratuita e implicará o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.

3.2 – O pedido de inscrição será efetuado, pessoalmente, a 
partir de 26/08/2013 a 28/08/2013 das 09hs às 12hs e das 
13:30hs às 16:00hs, através do Formulário de Pedido de 
Inscrição, não admitida a inscrição por procurador, no 
seguinte endereço:

Auditório do Prédio da Vigilância Sanitária - 2° andar, 
localizado na Rua Francisco Drumond, s/n - Centro 
Camaçari-BA (ao lado da Coelba)

3.2.1 – No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, 
em original acompanhado de cópia a carteira de identidade 
e o CPF, além do currículo e todos os documentos 
comprobatórios da formação e dos títulos informados, 
observadas as regras dispostas nos itens 5 a 8 deste edital.

3.2.2 – No ato da contratação será exigida a comprovação 
da escolaridade, para ambos os sexos, da regularidade com 
as obrigações eleitorais e, para os homens, frente ao serviço 
militar obrigatório.

3.3 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou 
correio eletrônico.

3.3.1 – O candidato só poderá se inscrever para uma função.

3.4 – Será considerado inscrito no PSS o candidato que tiver 
o seu Pedido de Inscrição confirmado mediante publicação 
no mural da SECAD.

3.5 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso 
permanecerá válida a inscrição com data mais antiga, 
anulando-se as demais.
 
3.6 - As informações prestadas no Formulário de Pedido de 
Inscrição são da inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a CPSS o direito de excluir do processo aquele 
que o preencher com dados incorretos, incompletos ou 
rasurados, bem como se constatado, posteriormente, que 
os mesmos são inverídicos.

3.7 – O candidato com deficiência física poderá concorrer, 
sob sua inteira responsabilidade, às contratações 
reservadas a candidatos em tal condição, fazendo sua 
opção no Formulário de Pedido de Inscrição.

3.8 – No ato da inscrição, juntamente com o Formulário de 
Pedido de Inscrição já devidamente preenchido, o candidato 
portador de deficiência deverá:

a) apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa da deficiência;

b) requerer tratamento diferenciado, indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização da 
seleção, apresentando justificativa acompanhada de 
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parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, 
quando for o caso;

3.9 – A solicitação de atendimento diferenciado referida na 
letra “b” do subitem 3.8 será atendida obedecendo a critérios 
de viabilidade e de razoabilidade, e será comunicada ao 
candidato quando da confirmação do seu pedido de 
inscrição.

3.10 – O candidato com deficiência física participará do PSS 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo, à avaliação e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. 

3.10.1 – O candidato de que trata o subitem 3.8, se 
classificado na forma deste edital, será submetido a 
avaliação médica, solicitada pela Comissão responsável 
pelo processo seletivo.

3.10.2 – A CPSS com base no resultado da avaliação 
decidirá, de forma terminativa, sobre a qualificação do 
candidato com deficiência física e sobre a compatibilidade 
da deficiência com a atividade pela qual optou por concorrer, 
não cabendo recurso dessa decisão.

3.10.3 – Os candidatos com deficiência física, se 
classificados, além de figurarem na lista geral de 
classificação, por Área de Atuação, terão seus nomes 
publicados em separado.

3.10.4 – Caso o candidato não compareça para se submeter 
à avaliação médica, será considerado desistente e, 
conseqüentemente, eliminado do processo seletivo.

3.11 – As contratações reservadas a pessoas com 
deficiência física não firmadas reverterão aos demais 
candidatos classificados, de livre concorrência, observada a 
ordem classificatória da Área de Atuação dos quais foram 
subtraídas.

4- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1 – O PSS será composto de duas etapas:

4.1.1 – Primeira etapa - ANÁLISE CURRICULAR: de 
caráter eliminatória e classificatória, consistirá na análise 
curricular e de títulos para experiência profissional e 
formação do candidato para os requisitos mínimos de 
acordo com os critérios estabelecidos neste edital no item 
5.5. 

4.1.1.1 – Será desclassificado o candidato que obtiver 
pontos inferiores a 5,0 (cinco), na Análise Curricular.

4.1.2 – Segunda etapa – ENTREVISTA: de caráter 
classificatória, consistirá de entrevista individual com o 
candidato, a fim de verificar suas potencialidades, bem 
como fatores comportamentais, valendo até 15,0 (quinze) 
pontos, distribuídos de acordo com o Anexo I.

5 – DA ANÁLISE CURRICULAR 

5.1 – A análise curricular será efetuada pela CPSS em face 
do currículo e documentos comprobatórios apresentados 
pelos candidatos.

5.2 – A comprovação dos Títulos e da Experiência 
Profissional será, obrigatoriamente, anexada ao currículo e 

observará que:

a) poderá ser apresentada mediante cópia, devidamente 
autenticada em cartório extrajudicial, ou pelo servidor 
público no ato de recebimento do currículo e documentos na 
inscrição, desde quando apresentada a cópia 
acompanhada do original;
b) para os Títulos, o certificado de conclusão de curso, 
deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões 
ou declarações nas quais constem todos os dados 
necessários a sua perfeita avaliação, para os cursos 
previstos nos itens “A” e “B” da Tabela IV;
c) a Experiência Profissional deverá ser comprovada 
mediante original e cópia da CTPS ou de declaração do 
órgão ou entidade empregadora, com firma reconhecida;
d) quaisquer documentos relacionados a Títulos ou à 
Experiência Profissional realizada no exterior somente 
serão considerados quando traduzidos para o 
português, por tradutor juramentado, e no caso dos 
Títulos se o respectivo comprovante de conclusão do 
curso houver sido revalidado por instituição nacional 
competente para tanto.

5.3 – Não será computado, como experiência profissional, o 
tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.

5.4 – Serão desconsiderados os elementos declarados no 
Currículo sem a devida comprovação.

5.5 – A análise curricular dos candidatos observará a 
pontuação definida no quadro a seguir:

6 – DA ENTREVISTA 

6.1 – Os candidatos aprovados e classificados na fase de 

análise curricular, até o quíntuplo do número de vagas 

oferecidas no PSS, serão submetidos à entrevista, 

realizada por uma comissão específica para tal fim, 

quando serão avaliadas suas habilidades, competências 

e conhecimentos para o preenchimento da vaga de 

função temporária.
6.2 – A data, horário e local da entrevista serão afixados 
no mural de avisos da Secretaria Municipal da 
Administração e publicado através do endereço eletrônico 
o f i c i a l  d o  M u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i ,  
www.camacari.ba.gov.br
 
6.3 – O candidato que não comparecer pessoalmente à 
entrevista na data, hora e local designados será 
automaticamente desclassificado do certame.

6.4 – A entrevista será realizada pela Comissão 
responsável, através de instrumento próprio para esse 
fim, denominado BAREMA DE ENTREVISTA, com base 
nos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 



PÁGINA 12 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  529 - de 17 a 23 de Agosto de 2013 - 

para o exercício da função pretendida, de acordo com o 
Anexo I do presente edital.

6.5 – A nota final de cada candidato na fase de entrevista 
do PSS será extraída a partir da média aritmética das 
notas dadas por cada examinador.

7 – DOS RECURSOS

7.1 – Os candidatos poderão interpor recurso quanto à 
pontuação obtida na análise curricular, nas 24 (vinte e 
quatro) horas subseqüentes à sua publicação no mural da 
SECAD e no endereço eletrônico oficial do Município de 
Camaçari, www.camacari.ba.gov.br

7.2 – Admitir-se-á um único recurso por candidato.

7.3 – O recurso deverá ser apresentado:

a) na sede da Secretaria Municipal da Administração, 
situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo, Camaçari – BA, dirigida ao Presidente da 
CPSS.
b) datilografado ou digitado, em formulário próprio, 
conforme modelo constante do Anexo III;
c) sem formalização de processo;

d) até 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da 
publicação do resultado; 

7.4 – Serão desconsiderados os recursos remetidos por 
via postal, via fax ou via correio eletrônico.

7.5 – A decisão dos recursos será dada a conhecer, 
coletivamente, por meio de publicação no mural da 
SECAD e através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br.

7.6 – Não será admitido recurso contra o resultado da 
Entrevista.

8 – DA CLASSIFICAÇÃO

8.1 – A classificação final do candidato no PSS será 
decorrente do somatório dos pontos obtidos na análise do 
Currículo e na Entrevista Individual, em ordem 
decrescente, de acordo com o desempenho obtido.

8.2 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o 
candidato mais idoso, considerando ano e mês de 
nascimento.

8.3 – Persistindo o empate, o tempo de serviço 
devidamente comprovado, ano a ano, beneficiará o 
concorrente.

8.4 – Em hipótese alguma haverá classificação de 
candidatos considerados eliminados no processo seletivo 
simplificado.

8.5 – O resultado final do PSS será homologado pelo 
Prefeito Municipal e publicado no mural da SECAD e no 
endereço eletrônico oficial do Município de Camaçari, 
www.camacari.ba.gov.br

8.6 – A publicação de que trata o subitem anterior 

contemplará, separadamente, os candidatos 
classificados concorrentes às contratações reservadas a 
pessoas com deficiência física.

9 – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS

9.1 – A avaliação dos exames pré-admissionais de 
responsabilidade da Junta Médica do Município, terá 
caráter eliminatório nos quais os candidatos serão 
considerados aptos ou inaptos e deverão ser assinados 
pelos médicos que a integram. Caso seja considerado 
inapto para exercer a função, o candidato não será 
admitido, perdendo automaticamente a vaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.2 – Para submeter-se à avaliação médica, o candidato 
deverá providenciar, à suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários, conforme 
relação abaixo: 

· Hemograma;
· Glicemia
· Sumário de Urina;
· Parasitológico de Fezes;
· Raio X do tórax 
· Eletrocardiograma
· Laringoscopia

9.3 – A convocação para a entrega da referidos exames, 
dar-se-á através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e no 
mural da Secretaria da Administração.

9.3.1 – O prazo para entrega dos referidos exames é 
peremptório, o não comparecimento para entrega dos 
mesmos acarretará a não contratação do convocado.

9.3.2 – Após a publicação da lista de classificação, será 
convocado o candidato aprovado com deficiência física, 
de acordo com o número de vagas previsto neste edital 
para comprovação da deficiência apontada no ato da 
inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das 
atribuições da função/área de atuação e/ou especialidade 
e de que está em condições de exercê-lo.

9.3.3 – Será eliminado da lista de pessoas com 
deficiência física, o candidato cuja deficiência assinalada 
no formulário de inscrição não for constatada na perícia 
oficial a ser realizada pela Junta Médica do Município, 
devendo o mesmo constar apenas da lista de 
classificação geral final.

9.4 – A investidura dos aprovados será condicionada à 
sua apresentação, no prazo estipulado pelo edital de 
convocação a ser baixado pelo Prefeito Municipal de 
Camaçari ou pela Secretária da Administração munidos 
dos documentos relacionados e da aptidão nos exames 
pré-admissionais conforme itens anteriores, bem como 
de outros exigidos em Lei, enumerados por ocasião da 
convocação.

10 – DA CONTRATAÇÃO

10.1 – Serão classificados no PSS apenas os candidatos 
que tenham obtido pontuação, em ordem decrescente, 
conforme disposto no presente Edital. 
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f) não atender às determinações regulamentares da 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado, pertinentes 
ao processo seletivo.

11.6 – Não será permitida a contratação de candidato que 
possua qualquer vínculo empregatício com os entes 
públicos das esferas federal, estadual, municipal, salvo os 
casos dispostos na Constituição Federal.

11.7 – O presente processo seletivo terá validade de 24 
(vinte e quatro) meses, contado a partir de sua 
homologação, prorrogável por igual período uma única 
vez.

11.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela CPSS, 
ouvida a Secretária Municipal da Administração.

Lezineide Andrade C. Santos
Secretária da Administração

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado.

Anexos: 
I. Barema da Entrevista
II. Ficha de Inscrição 
III. Modelo de Formulário de Recurso 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 
002 DE 19 DE AGOSTO DE 2013

ANEXO I
BAREMA DA ENTREVISTA

Candidato________________ Total de pontos:_______

10.2 – Os candidatos classificados serão convocados 
para contratação por meio de publicação no mural da 
SECAD e através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br

10.3 – O não-pronunciamento do candidato convocado 
para contratação no prazo estabelecido no edital permitirá 
à Administração do Município excluí-lo do processo de 
seleção.

10.4 – No período de 24 (vinte e quatro) meses contados 
da homologação, caso haja rescisão contratual, 
desistência ou demanda não prevista, poderão ser 
chamados para contratação candidatos classificados, 
quantos se fizerem necessários, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação e a relação 
constante do CADASTRO RESERVA.

10.5 – A contratação fica condicionada ao atendimento 
das condições constitucionais e legais.

10.6 – O candidato contratado submeter-se-á a regime 
específico de natureza temporária, na forma dos 
dispositivos legais pertinentes à matéria.

10.7 – O candidato deverá manter atualizado seu 
endereço na SECAD, enquanto estiver vinculado ao 
processo seletivo simplificado.

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 – As despesas porventura decorrentes da 
participação em todas as etapas e procedimentos do PSS 
de que trata este Edital correrão por conta do Município de 
Camaçari.

11.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou 
certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, 
valendo, para tal fim, os resultados oficialmente 
publicados.

11.3 – Não serão fornecidos atestados, cópia de 
documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos eliminados.

11.4 – A classificação no PSS assegurará apenas a 
expectativa de direito à contratação, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e 
conveniência da Administração, da rigorosa ordem de 
classificação e do prazo para realização de concurso 
público.

11.5 – Será excluído do PSS, por ato da CPSS, o 
candidato que:

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou 
inexata;
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer 
membro da equipe da CPSS;
c) for responsável por falsa identificação pessoal;
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
processo seletivo;
e) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido 
neste Edital; ou
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FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 29 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Roberta Pereira Miranda
CADASTRO: 60641-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 27 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Antonio Buri
CADASTRO: 60622-0         Lotação: SEFAZ
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Virginia Conceição Pinheiro
CADASTRO: 60556-3         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Maria Lúcia P. dos Santos
CADASTRO: 60580-0         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com.  Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 13 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Zildineide P. dos Santos
CADASTRO: 60594-1         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 13 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Silzana da Silva Alves A. Santos
CADASTRO: 60590-3         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Joana Darc Silva dos S. Santana
CADASTRO: 60579-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Alexandre Ribeiro Prado
CADASTRO: 60268-8         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de maio de 2012.

SERVIDOR: Noêmia Spinola de Sena
CADASTRO: 60592-7         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Deise Gloria Santana
CADASTRO: 60595-3         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Pedro Antonio Spinola de S. Irmão
CADASTRO: 60589-8         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 002 DE 19 de AGOSTO DE 2013.

ERRATA N° 001/2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições, devidamente autorizado pelo Prefeito 
de CAMAÇARI, nos autos do processo administrativo de n.º 
13.260/2013 de 12/07/2013, com a finalidade de atender 
demanda específica da Administração Municipal, TORNA 
PÚBLICO, a ERRATA do  Edital n° 002 de 19 de Agosto de 
2013 de abertura das inscrições de processo seletivo 
simplificado para contratação de pessoal, por tempo 
determinado, observado o disposto no inciso IX, do artigo 37 
da Constituição Federal, os termos da Lei Municipal n.º 
683/2005 de 11 de julho de 2005 e suas posteriores 
alterações, Na Tabela II do referido Edital, que consta a 
Formação Mínina, especificamente para o cargo de 
Professor de Educação Física:

Onde se lê: 
Professor de Educação Física: Habilitação específica em 
ensino superior, obtida em curso de licenciatura de 
graduação plena em Educação Física e registro no 
Conselho Regional de Educação Física.

Leia-se:
Professor de Educação Física: Habilitação específica em 
ensino superior, obtida em curso de licenciatura de 
graduação plena em Educação Física.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 22 DE AGOSTO DE 2013.

Lezineide Andrade C. Santos
Secretária da Administração

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Amélia Rodrigues da Silva
CADASTRO: 60658-1         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 07de novembro de 2012.

SERVIDOR: Deise Serra da Silva
CADASTRO: 98618-7         Lotação: SECULT
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 07de novembro de 2012.

SERVIDOR: Priscila Lins dos Santos
CADASTRO: 60646-4         Lotação: SECAD
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B 
Para Assistente Adm. Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Cinthia Borges Vilas Boas
CADASTRO: 60541-0         Lotação: SESAU



DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Irenildes Bispo Pereira
CADASTRO: 60591-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Juliana da Silva Copque
CADASTRO: 60583-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Com. Endemias Nível I-B 
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 06 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Elaine Cunha e Silva
CADASTRO: 09730-2         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Bárbara Conceição S. dos Santos
CADASTRO: 8889-4         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I 
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 01 de março de 2012.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 164/2013
SERVIDOR: Valdinete Bomfim de J. Reis
CADASTRO: 9654-2           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 23/09/2007 a 22/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 165/2013
SERVIDOR: Dulcinéa Ramos dos Santos
CADASTRO: 9501-7           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 14/09/2007 a 13/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 166/2013
SERVIDOR: Célia Alves da R. Ferreira
CADASTRO: 9488-1           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 167/2013
SERVIDOR: Concilene dos Santos Silva 
CADASTRO: 9493-4           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 13/09/2007 a 12/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 168/2013
SERVIDOR: Roberto Carlos R. da Silva
CADASTRO: 9629-3           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 13/09/2007 a 12/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 169/2013
SERVIDOR: Lirane Munis V. dos Santos
CADASTRO: 9580-9           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 170/2013
SERVIDOR: Rosália Sonia A. dos S. de Jesus
CADASTRO: 7113-2           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 171/2013
SERVIDOR: Raimunda Gomes de Almeida
CADASTRO: 7392-0           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 27/03/2006 a 26/03/2011
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 172/2013
SERVIDOR: Rosimeire Santiago de Jesus
CADASTRO: 9694-4           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/02/2008 a 02/02/2013
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 173/2013
SERVIDOR: Ailton dos Reis Oliveira
CADASTRO: 9680-3           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/02/2008 a 30/01/2013
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 174/2013
SERVIDOR: Maria Perpétua do N. Santana
CADASTRO: 7267-9           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 18/05/2000 a 17/05/2005
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 177/2013
SERVIDOR: Josefa Ferreira de Araújo
CADASTRO: 7964-9           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 08/08/2004 a 07/08/2009
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 218/2013
SERVIDOR: Severina Cirica Batista
CADASTRO: 4144-4           Lotação: SEDUC
PERIODOS AQUISITIVOS: 10/07/1995 a 09/07/2000 e 
10/07/2000 a 09/07/2005
GOZO: A partir de 15 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 220/2013
SERVIDOR: Maria Luisa R. Viana
CADASTRO: 9096-4           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 20/03/2010
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013.

PORTARIA N° 221/2013
SERVIDOR: Jurandir Bispo dos Santos
CADASTRO: 5638-0           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010

GOZO: A partir de 15 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 222/2013
SERVIDOR: Maria do Rosário B. de Sena
CADASTRO: 2443-2           Lotação: SESAU
PERIODOS AQUISITIVOS: 02/05/2000 a 01/05/2005 e
 02/05/2005 a 01/05/2010
GOZO: A partir de 15 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 223/2013
SERVIDOR: Clarice Ferreira
CADASTRO: 2685-9           Lotação: SESAU
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PERIODO AQUISITIVO: 13/08/1990 a 12/08/1995
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013

PORTARIA N° 224/2013
SERVIDOR: Dalva Martins de Oliveira
CADASTRO: 7376-6           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 20/03/2006 a 19/03/2011
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013

PORTARIA N° 225/2013
SERVIDOR: Antonia Silva dos Santos
CADASTRO: 8846-6           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/03/2005 a 15/03/2010
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013

PORTARIA N° 226/2013
SERVIDOR: Maria Cirisleide de Oliveira
CADASTRO: 9591-4           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 27/09/2007 a 26/09/2012
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2013

PORTARIA Nº. 002/2013
DE 19 DE AGOSTO DE 2013

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Constituir comissão composta pelos servidores abaixo 
relacionados e para sob a presidência do primeiro, 
d e s e n v o l v e r  a t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d e n t e s  à  
operacionalização das ações de captação de recursos, 
execução e prestação de contas de convênios federais e 
instrumentos congêneres. O prazo de mandato dos 
membros designados abaixo é de 01 (um) ano, permitida a 
recondução por período indeterminado:

Captação de Recursos: Ernâni Bernardino Alves de Sena, 
matrícula 039150-2;
Execução de Convênios: Silvia Barbosa dos Santos, 
matrícula 062778-1;
Prestação de Contas: Ana Lúcia Ribeiro da Silva de Jesus, 
matrícula 001576-6.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 07 DE AGOSTO DE 2013.

LUÍZ ORLANDO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA E PESCA

PORTARIA N°. 005/2013
DE 29 DE JULHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

RESOLVE,

DESIGNAR os servidores, MARIA DOS SANTOS 
SUASSUNA FERREIRA matricula n°. 038982-2 e MARIA 
ADRIANA SILVA DE FARIAS matrícula nº. 038997-5 e 
ELIZETE SOUZA SANTOS  mat. N° 003009-3, para compor 
a Comissão de Recebimento de Materiais.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DJALMA MACHADO DE SOUZA, 
CAMAÇARI, 29 DE JULHO 2013.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

             
ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Autorizamos a Empresa EBRAE EMPRESA BRASILEIRA 
DE ENGENHARIA LTDA a paralisar a execução das Obras 
de melhoramento, reconstrução e reforma do sistema viário 
do Município de Camaçari, para o lote 03 – Monte Gordo, 
conforme Contrato nº 428/2011, considerando o ofício 
recebido dia 12, ressaltando o alto índice pluviométrico que 
o Município vem enfrentando.

Outrossim, esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços, será procedida a recontagem do prazo pactuado.

Camaçari, 17 de junho de 2013.

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário
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Ciente
Cristiana Maria Fraga Limoeiro 
CPF 812.291515-91

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO VIVENDAS 

DOS CARDEAIS E ANDORINHAS, NA FORMA 
ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico VIVENDAS DOS CARDEAIS E 
ANDORINHAS, que entre si fazem, de um lado, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
nº. 14.109.763/0001-80, neste ato representada pela Sra. 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 
lado, CONSTRUTORA KAZZA LTDA. sociedade Ltda 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
00.408.291/0001-51, com sede na Av. Juracy Magalhães Jr., 
784, Ed. Bauhaus, 4° andar, Rio Vermelho, CEP.: 41.940-
060, Salvador - Bahia, neste ato representada da forma do 
contrato social por MARCOS REZENDE TORREÃO, 
Engenheiro Civil, inscrito no Registro Geral sob nº 
09036856-80 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
814410705-59, doravante denominada CONSTRUTORA 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico 
d e n o m i n a d o  V I V E N D A S  D O S  C A R D E A I S  E  
ANDORINHAS, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 13.484/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 47.718,24 m² (quarenta e sete 
mil, setecentos e dezoito metros e vinte e quatro decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
VIVENDAS DOS CARDEAIS E ANDORINHAS, está 
situada no Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
Quadra 4C, Espaço Alpha, Camaçari – Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 
47.718,24 m² (quarenta e sete mil, setecentos e dezoito 
metros e vinte e quatro decímetros quadrados), descrita 
pelos marcos de confrontação a seguir: partindo do ponto P1 
de coordenadas N= 8.594.463.2791 E= 577.152,3294, 
ponto P2 de coordenadas N=8.594.597,9286 
E=577.279,9306, ponto P3 coordenadas N=8.594.420,8989 

E=577.466,5465, ponto P4 coordenadas N=8.584.611,7401 
E=580.556,8053, fechando com o ponto P1 a poligonal do 
terreno de 47.718,24 m².

III – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado,  adqui r ido pe lo  FUNDO DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL- FAR, para construção 
de unidades habitacionais, destinadas ao Programa do 
Governo Federal Minha Casa Minha Vida, por opção de 
compra e venda ao outorgante TERRABRÁS 
TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A e encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de 2º Oficio de Registro 
de Imóveis e Hipóteca da Comarca de Camaçari, deste 
Estado, sob matricula nº 18.893, em 12 de junho de 2013.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de uma 
urbanização integrada, do tipo condomínio residencial 
sujeito ao regime instituído nos termos da Lei Ferderal nº. 
4591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de Dezembro de 
1995, nº 913, de 03.09.2008, nº 866, de 11.01.2008 e 1092, 
de 30.07.2010, com 504 (quinhentos e quatro) unidades 
residenciais, do tipo sobrado, distribuídas em 68 blocos, 
com 02 pavimentos mais 02 parques infantis, 02 quadras 
poliesportivas, 02 centros comunitários e 02 módulos de 
coleta de lixo, sendo: área total construída com 23.360,08 
m²; área ocupada com 12.277,05 m²; área permeável com 
23.873,03 m²; área verde e lazer com 14.588,39 m², 
correspondente a 30,57% da área líquida; área destinada a 
ETE com 212,72m²; área de sistema viário (ruas e passeios) 
de 8.669,87 m²; área destinada a estacionamento de 
223,26m², com 16 vagas e mais uma vaga para cada 
unidade residencial; coeficiente de aproveitamento ou 
índice de utilização de 0,49; taxa de ocupação de 26,00% e 
taxa de permeabilidade de 50,00%, segundo planta 
arquivada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área do empreendimento é 
de 47.718,24 m² (quarenta e sete mil, setecentos e dezoito 
metros e vinte e quatro decímetros quadrados), assim 
distribuída:

a) Área residencial, com 19.744,40 m², (dezenove mil, 
setecentos e quarenta e quatro vírgula quarenta 
metros quadrados), equivalentes a 41,38% da área 
líquida do empreendimento, destinada a 504 
unidades distribuídas em 68 módulos com dois 
pavimentos, conforme quadros abaixo:

    

b) Áreas de domínio público com 27.973,84 m² (vinte 
e sete mil novecentos e setenta e três metros e 
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oitenta e quatro decímetros quadrados) 
equivalente a 58,62% da área líquida do 
empreendimento, correspondendo a: 

1. Área verde e área de lazer com 14.588,39 m² 
(quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito metros 
e trinta e nove decímetros quadrados), 
equivalente a 30,57%, da área líquida do 
empreendimento;

2. Ruas, passeios internos, estacionamentos, 
ETE com 13.385,45 m² (treze mil, trezentos e 
oitenta e cinco metros e quarenta e cinco 
decímetros quadrados), equivalente a 28,05%, 
da área total do empreendimento;

c) Área construída com 23.360,78 m² (vinte e três mil, 
trezentos e sessenta metros e setenta e oito 
decímetros quadrados) equivalente a 48,96% da 
área líquida do empreendimento, correspondendo 
a:

1. Área de Sobrados com 23.026,54 m²;
2. Área de centro comunitário com 310,24 m²;
3. Área da casa de lixo com 24,00 m².

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado com largura de 
10,00m (dez metros) na via principal de acesso com pista de 
rolamento de 7,00 m e as vias secundárias internas com 
largura de 9,00 m (nove metros), com pista de rolamento de 
6,00 m, os passeios terão 1,50 m de cada lado da rua e meio-
fio padrão econômico.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites das unidades 
para as edificações.
a) frente = 5,00m (cinco metros);
b) laterais limítrofes = Geminado;
c) fundos = 2,95m (dois vírgula noventa e cinco metros).

II – Gabarito: 2 pavimentos;
III – Taxa de ocupação máxima (To): 50%, a ser aplicado 
sobre a área total da gleba;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 2,00, a ser aplicado 
sobre a área total da gleba; 
V – Taxa de permeabilidade mínimo (Tp): 50%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba; 

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 

unidade;
b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 

em unidades que tenham os respectivos limites com 
rua ou culd'sac (unidades com mais de uma 
testada);

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais, cuja via de acesso e as respectivas 
áreas comuns, possuam infraestrutura concluída.

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

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pela CONSTRUTORA, com pavimentação 
em paralelo ou tratamento asfáltico, disposto sobre base de 
arenoso;
II – Passeios: os passeios serão executados pela 
CONSTRUTORA, com grama e placas de concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela COELBA, conforme projeto devidamente 
aprovado por essa Companhia e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela 
CONSTRUTORA e contará com rede de distribuição interna 
ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, conforme 
projeto específico;
V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
p luv ia l  se rá  execu tada  exc lus ivamente  pe la  
CONSTRUTORA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VI – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.
VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento será 
feito em todo o perímetro da poligonal do empreendimento, 
com mourões de concreto e arame farpado ou alambrado, 
com altura de 2,00m (dois metros).
VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas galvanizadas, 
fixadas no solo, revestidas com material plástico do tipo 
poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1120 de 25 de novembro de 2010 e Lei 913 de 03 de 

setembro de 2008.”

IX - Paisagismo: Toda a área interna do conjunto será 
gramada, exceto as pavimentações de acesso aos blocos e 
as áreas de lazer, tendo as vagas de estacionamento sobre 
grama e placa de concreto, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria. Serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas, nas áreas verdes 
de lazer e entre as vagas de estacionamento, conforme 
projeto específico, aprovado pela SEDUR. As espécies 
exóticas serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes serão revestidos com grama 
natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte quatro) 
meses, a contar da expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob pena 
de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.
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CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – A CONSTRUTORA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas cláusulas 
terceira e sexta do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua 
exclusiva responsabilidade, no prazo indicado na 
cláusula sétima;

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

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

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

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

CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO 
EMPREENDIMENTO

A CONSTRUTORA obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto 
correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

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

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

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

Camaçari, 14 de agosto de 2013.
_________________________________________

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

_____________________________________________
MARCOS REZENDE TORREÃO

CONSTRUTORA

Testemunhas: 
1. 
2.

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  
DENOMINADO “RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO”, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico denominado Residencial Caminho do 
Rio que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº 14.109.763/0001-80, neste ato 
representado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano, 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, doravante 
denominada MUNICÍPIO, conforme competência delegada 

opelos Decretos n . 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 
4.245/2006 e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 
janeiro de 2013, e do outro lado ,  GRÁFICO 
EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade Ltda., pessoa 
jurídica de Direito Privado, CNPJ nº.16.365.025/0001-29, 
com sede na Rua Dr. José Peroba nº 349, 9º andar Sala 901 
a 908, Costa Azul, Stiep, Salvador – BA, neste ato 
representada da forma do contrato social por EDUARDO 
CARVALHO PINTO, brasileiro, arquiteto, inscrito no 
Registro Geral sob nº 734772-30 SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 070.887.285-91, RESIDENTE E 
DOMICILIADO na Rua Bartolomeu Gusmão, nº 123, Alto da 
Enseada, Apto 401F, Rio Vermelho, Salvador/BA, doravante 
denominada LOTEANTE, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado Residencial Caminho do Rio, tendo em vista o 
constante no processo administrativo nº. 09.615/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 168.638,22 m² (cento e sessenta 
e oito mil, seiscentos e trinta e oito metros e vinte e dois 
decímetros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado Residencial Caminho do Rio, está situada na 
Via Atlântica (BA 530) KM 2, Barra do Jacuípe, Camaçari – 
Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 
poligonal 168.638,22 m² (cento e sessenta e oito mil, 
seiscentos e trinta e oito metros e vinte e dois decímetros 
quadrados), descrita pelos marcos de confrontação a 
seguir: partindo do ponto P1 de coordenadas: E= 
591.129.3436 N= 8.595.315.7522; P2 de coordenadas: E= 
591.153.6343 N= 8.595.338.7927; P3 de coordenadas: E= 
591.156.7752 N= 8.595.341.7835; P4 de coordenadas: E= 
591.267.0519 N= 8.595.445.5348; P5 de coordenadas: 
E=591.305.7563 N= 8.595.483.1781; P6 de coordenadas: 
E= 591.313.6776 N= 8.595.490.7695; P7 de coordenadas: 
E=591.321.4111 N= 8.595.487.7368; P8 de coordenadas: 
E= 591.356.2540 N= 8.595.476.1225; P9 de coordenadas: 
E= 591.397.6770 N= 8.595.451.7561; P10 de coordenadas: 
E= 591.412.6881 N= 8.595.436.1687; P11 de coordenadas: 
E=591.441.0690 N= 8.595.428.5983; P12 de coordenadas: 
E= 591.459.8422 N= 8.595.409.6946; P13 de coordenadas: 
E= 591.480.4909 N= 8595.411.9221; P14 de coordenadas: 
E= 591.490.9606 N= 8595.413.0515; P15 de coordenadas: 
E= 591.513.2378 N= 8595.380.8733; P16 de coordenadas: 
E=591.536.3582 N= 8595.362.3769; P17 de coordenadas: 

, 
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E=591.552.6045 N= 8595.341.5828; P18 de coordenadas: 
E= 591.577.5803 N= 8595.332.2790; P19 de coordenadas: 
E= 591.609.7735 N= 8595.302.5622; P20 de coordenadas: 
E= 591.620.1415 N= 8595.266.2743; P21 de coordenadas: 
E=591.607.7291 N= 8595.246.0845; P22 de coordenadas: 
E=591.588.2118 N= 8595.222.7344; P23 de coordenadas: 
E=591.591.8376 N= 8595.206.1262; P24 de coordenadas: 
E= 591.615.2665 N= 8595.173.3258; P25 de coordenadas: 
E= 591.610.3933 N= 8595.134.3404; P26 de coordenadas: 
E=591.603.2647 N= 8595.098.6975; P27 de coordenadas: 
E= 591.588.5308 N= 8595.068.0995; P28 de coordenadas: 
E= 591.570.8959 N= 8595.044.7226; P29 de coordenadas: 
E=591.542.7287 N= 8595.013.9469; P30 de coordenadas: 
E=591.516.737 N= 8595.025.4984; P31 de coordenadas: 
E= 591.489.5358 N= 8595.052.7003; P32 de coordenadas: 
E= 591.488.5188 N= 8595.058.8025; P33 de coordenadas: 
E= 591.463.122 N= 8595.059.8965; P34 de coordenadas: 
E=591.457.7923 N= 8595.064.7789; P35 de coordenadas: 
E= 591.480.4688 N= 8595.032.8206; P36 de coordenadas: 
E= 591.481.9150 N= 8595.015.4669; P37 de coordenadas: 
E= 591.483.0439 N= 8595.001.9201; P38 de coordenadas: 
E= 591.470.4047 N= 8594.967.6685; P39 de coordenadas: 
E= 591.436.9139 N= 8594.940.4087; P40 de coordenadas: 
E=591.400.4522 N= 8594.940.6786; P41 de coordenadas: 
E= 591.368.0442 N= 8594.973.1270; P42 de coordenadas: 
E= 591.360.3012 N= 8594.974.1150; P43 de coordenadas: 
E= 591.318.0938 N= 8595.003.9104; P44 de coordenadas: 
E=591.304.3420 N= 8595.014.6372; P45 de coordenadas: 
E=591.279.1136 N= 8595.027.7097; P46 de coordenadas: 
E=591.249.2554 N= 8595.028.6756; P47 de coordenadas: 
E= 591.234.6308 N= 8595.080.7044; P48 de coordenadas: 
E= 591.207.9246 N= 8595.108.9904; P49 de coordenadas: 
E= 591.238.3228 N= 8595.137.6909; P50 de coordenadas: 
E= 591.188.7053 N= 8595.190.2435; P51 de coordenadas: 
E= 591.219.9715 N= 8595.219.7634 .      

III – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pela LOTEANTE por Escritura 
Pública de Venda e Compra, do outorgante Jaime Coelho 
Pinto, CPF /MF de nº 000.272.005-15 e encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de 1º Oficio de Registro 
de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Camaçari, deste 
Estado, sob matriculas nº 31521 e 31522, em 04 de fevereiro 
de 2013.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de uma 
urbanização integrada, do tipo condomínio residencial, 
sujeito ao regime instituído nos termos da Lei Federal nº. 
4591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de Dezembro de 
1995, nº 913, de 03.09.2008, nº 866, de 11.01.2008 e 1092, 
de 30.07.2010, com 1.200 (mil e duzentas) unidades 
residenciais multidomiciliares, do tipo sobrado, distribuídas 
em 150 blocos, com dois pavimentos mais 04 módulos 
destinados a lazer, com 04 centros comunitários, 04 
quiosques, 04 parques infantis, 04 quadras poliesportivas, 
área para lazer / praça e área para coleta de lixo, sendo: área 
total construída com 55.354,68 m²; área ocupada com 
27.691,50 m²; área permeável com 72.280,09 m²; área 
verde e lazer com 70.225,83 m², correspondente a 42,16% 
da área líquida, área de sistema viário (ruas e passeios) de 
34.642,10 m²; coeficiente de aproveitamento ou índice de 
utilização de 0,33; taxa de ocupação de 16,42% e taxa de 
permeabilidade de 52,84%, segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 168.638,22 m² (cento e sessenta e 
oito mil, seiscentos e trinta e oito metros e vinte e dois 

decímetros quadrados), sendo 2.054,26m² (dois mil, 
cinqüenta e quatro metros e vinte e seis decímetros 
quadrados), correspondente a Área de Preservação 
Permanente – APP, resultando numa área liquida de 
166.583,96 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e 
oitenta e três metros e noventa e seis decímetros 
quadrados, assim distribuída:

a) Área residencial, com 27.691,50m², (vinte e sete 
mil, seiscentos e noventa e um metros quadrados e 
cinquenta decímetros quadrados), equivalentes a 
16,62% da área líquida e 16,42% da área total do 
empreendimento, totalizando 1.200 unidades 
distribuídas em 150 blocos com dois pavimentos, 
conforme quadro abaixo:



b) Área total de domínio público com 128.185,46 m² 
(cento e vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco 
metros e quarenta e seis decímetros quadrados), 
equivalente a 79,01% da área total do 
empreendimento e 76,95% da área líquida do 
empreendimento, correspondendo a: 

1. Área verde, área de praças e servidões com 
70.225,83 m² (setenta mil duzentos e vinte e 
cinco metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), equivalente a 51,34% da área 
líquida do empreendimento;

2. Ruas, passeios internos com 34.642,10 m² 
(trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois 
metros e dez decímetros quadrados), 
equivalente a 20,54% da área total do 
empreendimento;

3. Área institucional com 19.093,19 m² 
(dezenove mil, noventa e três metros 
quadrados e dezenove decímetros quadrados), 
equivalente a 11,46% da área líquida do 
empreendimento;

4. Área destinada ao Centro Comunitário, 
quiosque e quadra poliesportiva com 2.170,08 
m² (dois mil, cento e setenta metros e oito 
decímetros quadrados), equivalente a 1,30% 
da área líquida do empreendimento;

c) Área construída com 55.354,68 m² (cinqüenta e 
cinco mil, trezentos e cinqüenta e quatro metros quadrados 
e sessenta e oito decímetros quadrados) equivalente a  
32,82% da área total do empreendimento correspondendo 
a:

1. Área de casas sobrepostas (sobrados) com 
54.807,00m²;

2. Área de quiosques e centro comunitários 
com 547,68 m².

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado com largura de 
12,00m (doze metros), em duas pistas de 6,00m cada, 
apenas na via principal de acesso. Demais vias secundárias 
internas, com pista de rolamento de 7 (sete) e 8 (oito) metros 
. Os passeios terão 2,00m de cada lado da rua e meio-fio 
padrão econômico, conforme especificado na Cláusula 
Sexta.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos blocos de 
casas sobrepostas das vias internas e edificações:
a) frente = 5,60m (cinco metros);
b) laterais limítrofes = 2,25m (dois metros e vinte e cinco 
centímetros;
c) fundos = 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);

II – Gabarito: 2 pavimentos;
III – Taxa de ocupação máxima (Io): 16,42%, a ser aplicado 
sobre a área total da gleba;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0,28, a ser aplicado 
sobre a área total da gleba; 
V – Taxa de permeabilidade mínima (Tp): 53%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba; 

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
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das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 

unidade;
b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 

em unidades que tenham os respectivos limites com 
rua ou culd'sac (unidades com mais de uma 
testada);

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais, cuja via de acesso e respectivas áreas 
comuns, possuam infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, com pavimentação 
em paralelo ou tratamento asfáltico, disposto sobre base de 
arenoso;
II – Passeios: os passeios serão executados pelo 
PROPRIETÁRIO, sendo 1,00m da largura em grama e 
1,00m em concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela COELBA, conforme projeto devidamente 
aprovado por essa Companhia e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição interna 
ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, conforme 
projeto específico;
V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
p luv ia l  se rá  execu tada  exc lus ivamente  pe lo  
PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VI – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas, conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.

VII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas galvanizadas, 
fixadas no solo, revestidas com material plástico do tipo 
poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 de 

setembro de 2008.”

VIII - Paisagismo: As áreas de lazer e taludes serão 
plantadas com grama natural , bem como nas áreas 
verdes/lazer, serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
paisagístico, aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema 
local. Os taludes serão revestidos com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo 
de solo, ventilação e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 15 (quinze) 
meses, a contar da expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob pena 
de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas cláusulas 
terceira e sexta do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua 
exclusiva responsabilidade, no prazo indicado na 
cláusula sétima;

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

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

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

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

CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO LOTEAMENTO

O PROPRIETÁRIO obriga-se, até a obtenção do habite-se, 
apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do 
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, 
relativa ao registro do empreendimento.

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

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

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

Camaçari, 14 de agosto de 2013.
_________________________________________

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

_________________________________________
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPRIETÁRIA
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Testemunhas:  1                                 2

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  
DENOMINADO “RESIDENCIAL ALPHA I, II III e IV”, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico denominado Residencial Alpha I, II, III e 
IV, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº 14.109.763/0001-80, neste ato 
representado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano, 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, doravante 
denominada MUNICÍPIO, conforme competência delegada 

opelos Decretos n . 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 
4.245/2006 e ainda no Decreto Municipal, datado do dia 02 
janeiro de 2013, e do outro lado, GRÁFICO 
EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade Ltda., inscrita no 
Cadas t ro  Nac iona l  de  Pessoa  Ju r íd i ca  sob  
nº.16.365.025/0001-29, com sede à av. Tancredo Neves, nº 
620, Condomínio Mundo Plaza, salas 2001 a 2012, 
Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-020, 
neste ato representada da forma do contrato social por 
Eduardo Carvalho Pinto, Arquiteto, inscrito no Registro 
Geral sob nº 734772-30 SSP-BA, Cadastro de Pessoa 
Física nº. 070887285-91, doravante denominada 
CONSTRUTORA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado Residencial Alpha I, II III e IV, tendo em vista o 
constante no processo administrativo nº. 11.550/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 63.709,68 m² (sessenta e três mil, 
setecentos e nove metros e sessenta e oito decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
Residencial Alpha I, II,III e IV, está situada no Loteamento 
Parque Nascente do Capivara, Quadra 2E, Espaço Alpha, 
Sede de Camaçari – Bahia.

II – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pela CONSTRUTORA, por 
Opção de Compra e Venda, do outorgante TERRABRÁS 
TERRAPLENAGENS DO BRASIL SA , CNPJ /MF de nº 
15.128.515/0001-49. e encontra-se devidamente registrado 
no Cartório de 2º Oficio de Registro de Imóveis e Hipoteca da 
Comarca de Camaçari, deste Estado, sob matriculas nº 
12.855 e 12856, em 08 de abril de 2013, que serão 

2amembradas resultando a área de 63.709,68m .

III - Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 
poligonal 63.709,68 m² (sessenta e três mil, setecentos e 
nove metros e sessenta e oito decímetros quadrados), 
descrita pelos marcos de confrontação a seguir: Partindo do 
marco M.1, situado no limite com  SISTEMA VIÁRIO DO 
LOTEAMENTO NASCENTE DO CAPIVARA, definido pela 
coordenada plana UTM 8.594.368,0744 m Norte e 
577.042,7010 m Leste, deste, confrontando neste trecho 

com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE 
DO CAPIVARA, no quadrante Nordeste , seguindo com 
desenvolvimento de 71,21 m e raio de 30,00 m,chega-se ao 
marco M.2 , deste, confrontando neste trecho com  
SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE DO 
CAPIVARA, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 186,01 m e azimute plano de 179°30'11"  
chega-se ao marco M.3 , deste, confrontando neste trecho 
com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE 
DO CAPIVARA, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 108,70 m e azimute plano de 179°30'11"  
chega-se ao marco M.4 , deste, confrontando neste trecho 
com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE 
DO CAPIVARA, no quadrante Sudeste, seguindo com 
desenvolvimento de 15,79 m e raio de 10,00 m, chega-se ao 
marco M.5 , deste, confrontando neste trecho com  
SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE DO 
CAPIVARA, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância de 222,91 m e azimute plano de 270°00'00"  
chega-se ao marco M.6 , deste, confrontando neste trecho 
com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE 
DO CAPIVARA, no quadrante Sudeste, seguindo com 
desenvolvimento de 27,52 m e raio de 12,00 m, chega-se ao 
marco M.7 , deste, confrontando neste trecho com  
QUADRA 2D, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância de 67,27 m e azimute plano de 270°32'34"  chega-
se ao marco M.8 , deste, confrontando neste trecho com  
ÁREA VERDE, no quadrante Oeste, seguindo com 
distância de 53,46 m e azimute plano de 0°00'00"  chega-se 
ao marco M.9 , deste, confrontando neste trecho com  
SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE DO 
CAPIVARA, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 101,59 m e azimute plano de 43°30'00"  chega-
se ao marco M.10 , deste, confrontando neste trecho com  
SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO NASCENTE DO 
CAPIVARA, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 284,54 m e azimute plano de 43°30'00"  chega-
se ao marco M.1, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

IV – Características gerais do projeto: trata-se de uma 
urbanização integrada, do tipo condomínio residencial 
sujeito ao regime instituído nos termos da Lei Federal nº. 
4591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de Dezembro de 
1995, nº 913, de 03.09.2008, nº 866, de 11.01.2008 e 1092, 
de 30.07.2010, composto de 1.200 (mil e duzentas) 
unidades residenciais, do tipo apartamento, distribuídas em 
60 blocos multidomiciliares, com 5 pavimentos, mais 04 
módulos destinados a lazer com 04 centros comunitários, 04 
quiosques, 04 parques infantis, 04 quadras poliesportivas, 
área para lazer / praça e área para coleta de lixo, sendo: área 
total construída com 59.242,00 m²; área ocupada com 
11.777,20 m²; área permeável com  34.125,94 m²; área 
verde e lazer com 32.858,23 m², correspondente a 51,57% 
da área líquida; área de sistema viário (ruas e passeios) com 
11.131,55 m²; área de estacionamento com 8.246,70m²; 
coeficiente de aproveitamento ou Índice de utilização de 
0,92; taxa de ocupação de 18,00% e taxa de permeabilidade 
de 54,00% , segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 63.709,68 m² (sessenta e três mil, 
setecentos e nove metros e sessenta e oito decímetros 
quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial, com 11.473,20m², (onze mil, 
quatrocentos e setenta e três metros quadrados e 
vinte decímetros quadrados), equivalentes a 
18,01% da área total do empreendimento, 

PÁGINA 25PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 529 - de 17 a 23 de Agosto de 2013 - 



totalizando 1.200 unidades de apartamentos, 
distribuídas em 60 blocos, com 5 pavimentos, 
sendo 20 unidades por bloco, conforme quadros 
abaixo:

b) Áreas de domínio público 52.236,48m² (cinquenta 
e dois mil, duzentos e trinta e seis metros e 
quarenta e oito decímetros quadrados) equivalente 
a 81,99% da área total da gleba correspondendo a: 

- Área verde, área de praças e servidões com 
32.858,23 m² (trinta e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e oito metros e vinte e três 
decímetros quadrados), equivalente a 
51,57%, incluindo nesta área, os centros 
comunitários, quadras de esporte e praças. 

- Ruas, passeios internos, estacionamentos, 
com 611 vagas, perfazendo um total de 
19.378,25m² (dezenove mil, trezentos e 
setenta e oito metros e vinte e cinco 
decímetros quadrados), equivalente a 
30,42%.

c) Área construída com 59.242,00 m² (cinqüenta e 
nove mil, duzentos e quarenta e dois metros 
quadrados) equivalente e 92,99% da área total do 
empreendimento correspondendo a:

1. Área das unidades (apartamentos) com 
58.938,00m²;

2. Área de centro comunitários com 256,00 
m²;

3. Área de depósito de lixo: 48,00 m².

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado com largura de 7,00 
(sete) metros de pista de rolamento, com vias pavimentadas 
em asfalto, utilizadas para acessar as vagas de veículos. Os 
passeios terão 1,50m de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, pavimentados em concreto, sendo parte deles 
plantados com grama, largura de 0,50m.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos blocos de 
edifícios, das vias internas e edificações:
a) frente = 2,00m (dois metros) em relação à via interna;
b) laterais limítrofes = 3,00m (três metros)
c) fundos = 5,00m (cinco metros);
II – Gabarito: 5 pavimentos;
III – Taxa de ocupação máxima (Io): 18,46%, a ser aplicado 
sobre a área total da gleba;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0,92%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba; 
V – Taxa de permeabilidade mínima (Tp): 54%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba; 

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

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
bloco;
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b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 
em qualquer bloco.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais cuja via de acesso possua infraestrutura 
concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pela CONSTRUTORA, com pavimentação 
em paralelo ou tratamento asfáltico, disposto sobre base de 
arenoso;
II – Passeios: os passeios serão executados pela 
CONSTRUTORA, com grama e placas de concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela COELBA, conforme projeto devidamente 
aprovado por essa Companhia e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela 
CONSTRUTORA e contará com rede de distribuição interna 
ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, conforme 
projeto específico;
V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
p luv ia l  se rá  execu tada  exc lus ivamente  pe la  
CONSTRUTORA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VI – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.
VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas galvanizadas, 
fixadas no solo, revestidas com material plástico do tipo 
poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 de 

setembro de 2008.”

IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e frente dos 
blocos serão plantadas com grama natural, bem como, nas 
áreas verdes/lazer, serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
paisagístico, aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema 
local. Os taludes serão revestidos com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo 
de solo, ventilação e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 15 (quinze) 
meses, a contar da expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob pena 
de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A CONSTRUTORA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas cláusulas 
terceira e sexta do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua 
exclusiva responsabilidade, no prazo indicado na 
cláusula sétima;

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

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

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

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

CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO LOTEAMENTO
A CONSTRUTORA obriga se, até a obtenção do habite-se, 
apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do oficio do 
Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Camaçari, 
relativa ao registro do empreendimento.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em quatro vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 14 de agosto de 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CONSTRUTORA

Testemunhas: 1.  2.

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  
DENOMINADO “RESIDENCIAL ALPHA V e VI”, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico, denominado Residencial Alpha V e VI, 
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que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº 14.109.763/0001-80, neste ato 
representado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano, 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, doravante 
denominada MUNICÍPIO, conforme competência delegada 

opelos Decretos n . 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 
4.245/2006 e ainda no Decreto Municipal, datado do dia 02 
janeiro de 2013, e do outro lado, VERTICAL ENGENHARIA 
LTDA., sociedade Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº.13.486.576/0001-52, com sede à  
Rua Reitor Macedo Costa, nº 134, Empresarial Itaigara, sala 
304, Itaigara, Salvador – BA, CEP 41.815-150, neste ato 
representada da forma do contrato social por Humberto 
D´Oliveira Santos Júnior, Engenheiro Civil, inscrito no 
Registro Geral sob nº 1.582.628-SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 250.044.845-20, doravante denominada 
CONSTRUTORA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado Residencial Alpha V e VI, tendo em vista o 
constante no processo administrativo nº. 13.000/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 66.302,84 m² (sessenta e seis 
mil, trezentos e dois metros e oitenta e quatro decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
Residencial Alpha V e VI, está situada no Loteamento 
Parque Nascente do Capivara, Quadra 4A, Espaço Alpha, 
Sede de Camaçari – Bahia.

II – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pela CONSTRUTORA, 
através do FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - 
FAR,  para construção de unidades habitacionais, do 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, por Opção de 
Compra e Venda, do outorgante TERRABRÁS 
TERRAPLENAGENS DO BRASIL SA , CNPJ /MF de nº 
15.128.515/0001-49,  encontra-se devidamente registrado 
no Cartório de 2º Oficio de Registro de Imóveis e Hipoteca da 
Comarca de Camaçari, deste Estado, sob matricula nº 
18.843, em 31 de  maio de 2013, com a área de 66.302,84 
m²;

III – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 
poligonal de 66.302,84 m² (sessenta e seis mil, trezentos e 
dois metros e oitenta e quatro decímetros quadrados), 
descrita pelos marcos de confrontação a seguir: Partindo do 
marco M.1, situado no limite com  QUADRA 4B, definido 
pela coordenada geográfica de Latitude 12°42'29,97" Sul  e 
Longitude 39°42'40,85" Leste, Datum PSAD-56 e pela 
coordenada plana UTM 8.594.997,549 m Norte e 
577.233,321  m Leste, referida ao meridiano central -39° 
EGr; deste, confrontando neste trecho com  QUADRA 4B, 
no quadrante Nordeste , seguindo com distância de 17,79 m 
e azimute plano de 134°34'04" chega-se ao marco M.2 , 
deste, confrontando neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO 
DO LOTEAMENTO NASCENTE DO CAPIVARA, no 
quadrante Nordeste, seguindo com  desenvolvimento de 
25,80 m e raio de 11,50 m,  chega-se ao marco M.3 , deste 

confrontando neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO 
LOTEAMENTO NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 238,81 m e azimute 
plano de 134°34'03"  chega-se ao marco M.4 , deste, 
confrontando neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO 
LOTEAMENTO NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante 
Sudeste, seguindo com  desenvolvimento de 15,71 m e raio 
de 10,00 m,  chega-se ao marco M.5 , deste, confrontando 
neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Sudeste, 
seguindo com distância de 434,96  m e azimute plano de 
224°31'35"  chega-se ao marco M.6 , deste, confrontando 
neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Sudeste, 
seguindo com  desenvolvimento de 16,18 m e raio de 10,02 
m,  chega-se ao marco M.7 , deste, confrontando neste 
trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com  desenvolvimento de 26,98 m e raio de 30,89 
m,  chega-se ao marco M.8 , deste, confrontando neste 
trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 125,99  m e azimute plano de 
359°33'24"  chega-se ao marco M.9 , deste, confrontando 
neste trecho com SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Noroeste, 
seguindo com  desenvolvimento de 23,57 m e raio de 29,99 
m,  chega-se ao marco M.10 , deste, confrontando neste 
trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Noroeste, 
seguindo com distância de 167,37  m e azimute plano de 
44°32'12"  chega-se ao marco M.11 , deste, confrontando 
neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Noroeste, 
seguindo com  desenvolvimento de 32,21 m e raio de 40,99 
m,  chega-se ao marco M.12 , deste, confrontando neste 
trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 187,25  m e azimute plano de 
359°33'24"  chega-se ao marco M.13 , deste, confrontando 
neste trecho com  SISTEMA VIÁRIO DO LOTEAMENTO 
NASCENTE DO CAPIVARA, no quadrante Noroeste, 
seguindo com  desenvolvimento de 19,03 m e raio de 29,99 
m,  chega-se ao marco M.1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 
  
IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
parcelamento, na forma de urbanização integrada, do tipo  
residencial, sujeito ao regime instituído nos termos da Lei 
Federal nº. 4591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de 
Dezembro de 1995, nº 913 de 03.09.2008, nº 866 de 
11.01.2008 e 1092 de 30.07.2010, composto de 600 
(seiscentas) unidades residenciais multidomiciliares, do tipo 
sobrado, distribuídas em 74 blocos de 8 unidades e 02 
blocos de 04 unidades, totalizando 76 blocos, mais 02 
módulos destinados a  lazer, com 02 centros comunitários, 
02 parques infantis, 02 quadras poliesportivas, área para 
lazer / praça e área para coleta de lixo, sendo: área total 
construída com 27.557,02m², área ocupada com 14.642,00 
m²; área permeável com  36.398,15 m²; área verde e lazer 
com 27.389,35 m², correspondente a 41,31% da área total 
da gleba; área de sistema viário (ruas e passeios) com 
14.989,69 m²; estacionamento com 425,00m²; coeficiente 
de aproveitamento ou índice de utilização de 0,41; taxa de 
ocupação de 22%  e taxa de permeabilidade de 55%; 
segundo p lan ta  a rqu ivada na  Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.
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V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 66.302,84 m² (sessenta e seis mil, 
trezentos e dois metros e oitenta e quatro decímetros 
quadrados), assim distribuída:

b) Área residencial, com 23.498,80m², (vinte e três mil 
, quatrocentos e noventa e oito metros quadrados e 
oitenta decímetros quadrados), equivalentes a 
35,44% da área total do empreendimento,  
total izando 600 unidades de sobrados,  
distribuídas em  76 blocos, com 2 pavimentos, 
sendo 74 blocos de 08 unidades e 02 blocos de 04 
unidades, conforme quadros abaixo:

          c) Áreas de domínio público 42.804,04m² 
(quarenta e dois mil, oitocentos e quatro metros e quatro 
decímetros quadrados) equivalente a 64,56% da área 
total da gleba correspondendo a: 

1. Área verde, área de praças e servidões com 
27.389,35 m (vinte e sete mil, trezentos e 
oitenta e nove metros e trinta e cinco 
decímetros quadrados), equivalente a 41,31%, 
incluindo nesta área, os centros comunitários, 
quadras de esporte e praças. 

2. Ruas, passeios internos, estacionamentos, 
15.414,69 m² (quinze mil, quatrocentos e 
quatorze metros e sessenta e nove decímetros 
quadrados), equivalente a 23,25%, sendo 01 
vaga para cada unidade e mais 28 vagas não 
autônomas, com 2,50 de largura por 5,00m de 
comprimento.

a) Área construída com 27.557,02 m² (vinte e sete mil, 
duzentos e quinhentos e cinqüenta e sete metros 
quadrados e dois decímetros quadrados ) 
equivalente a 41,56% da área total do 

empreendimento correspondendo a:
1. Área das unidades (sobrados) com 

27.405,02m²;
2. Área dos centros comunitários com 128,00 

m²;
3. Área de depósito de lixo: 24,00 m²;

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado, sendo as vias 
principais com largura de 7,00 (sete) metros de  pista de 
rolamento e as vias secundárias com largura de pista de 
rolamento de 6,00 ( seis) metros , sendo estas  
pavimentadas em asfalto ou paralelo, utilizadas para 
acessar as unidades e as vagas de veículos. Os passeios 
terão 1,50m de largura de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, conforme especificado na cláusula sexta.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos blocos de 
edifícios, das vias internas e  edificações:
a) frente = 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros) em 
relação a via interna;
b) laterais limítrofes = 4,50m ( quatro metros e cinquenta 
centímetros) entre blocos;
c) fundos = 3,00m (três metros);
II – Gabarito: 2 pavimentos;
III – Taxa de ocupação máxima (To): 22% a ser aplicado 
sobre a área total da gleba;
IV – Coeficiente de Aproveitamento ou Índice de 
utilização máximo (Iu): 0,41 a ser aplicado sobre a área 
total da gleba; 
V – Taxa de permeabilidade mínima (TP): 55%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba; 

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

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;

b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 
em unidades que tenham os respectivos limites com 
rua ou culd'sac (unidades com mais de uma 
testada);

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais, cuja via de acesso e respectivas áreas 
comuns, possuam infra-estrutura concluída.

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

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pela CONSTRUTORA, com pavimentação 
em paralelo ou tratamento asfáltico, disposto sobre base de 
arenoso;
II – Passeios: os passeios serão executados pela 
CONSTRUTORA, em concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidas por 
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rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela COELBA, conforme projeto devidamente 
aprovado por essa companhia e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela 
CONSTRUTORA e contará com rede de distribuição interna 
ao conjunto, interligada à adutora da EMBASA, conforme 
projeto específico;
V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
p luv ia l  se rá  execu tada  exc lus ivamente  pe la  
CONSTRUTORA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VI – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.
VII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas galvanizadas, 
fixadas no solo, revestidas com material plástico do tipo 
poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 de 

setembro de 2008.”

VIII - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e frentes dos 
blocos serão plantadas com grama natural, bem como nas 
áreas verdes/lazer, serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
paisagístico, aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas 
serão toleradas, apenas quando adaptadas ao ecossistema 
local. Os taludes serão revestidos com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo 
de solo, ventilação e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 15 (quinze) 
meses, a contar da expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob pena 
de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – A CONSTRUTORA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas cláusulas 
segunda, terceira e sexta do presente Termo de 
Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a 
sua exclusiva responsabilidade, no prazo indicado 
na cláusula sétima;

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

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

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
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cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

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

CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO LOTEAMENTO

A CONSTRUTORA obriga-se, até a obtenção do habite-se, 
a apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do 
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, 
relativa ao registro do empreendimento.

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

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

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

Camaçari, 14 de agosto de 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VERTICAL ENGENHARIA LTDA.
CONSTRUTORA

Testemunhas: 
1.  2.

PORTARIA Nº. 115/2013,
DE 15 DE AGOSTO DE 2013.

“Nomeia Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007; 

RESOLVE:

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTE



Art. 1º. - NOMEAR, , 
para o exercício do cargo de Supervisor de Transporte, 
Símbolo GAS-II Lotado na Diretoria de Transporte Público – 
DTP da Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, a partir de 15 de agosto de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 116/2013,
DE 15 DE AGOSTO DE 2013.

“Designa Fiscal para acompanhamento da 
execução do Contrato Administrativo nº. 
013/2013, firmado para a prestação de 
serviços de serviços de guincho para 
a t e n d e r  à s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari 
(BA) e dá outras providências”.

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

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Servidor NILSON ALMEIDA LEITE 
FILHO, mat. 101.285, Diretor Técnico de Trânsito - DTT, 
lotado na Diretoria Técnica de Trânsito para fins de 
fiscalização da execução do Contrato Administrativo nº. 
013/2013, firmado para a prestação de serviços de guincho 
para atender às necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari (BA), conforme especificações constantes do 
Pregão Presencial nº. 015/2013. 

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE AGOSTO 
DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 117/2013,
DE 15 DE AGOSTO DE 2013.

“Designa Fiscal para acompanhamento 
da execução do Contrato Administrativo 
nº. 014/2013, firmado para a prestação de 
serviços de serviços de munck para 

ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA a t e n d e r  à s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
de Camaçari  (BA) e dá outras 
providências”.

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

Art. 1º. – Designar o Servidor NILSON ALMEIDA LEITE 
FILHO, mat. 101.285, Diretor Técnico de Trânsito - DTT, 
lotado na Diretoria Técnica de Trânsito para fins de 
fiscalização da execução do Contrato Administrativo nº. 
014/2013, firmado para a prestação de serviços de munk 
para atender às necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari (BA), conforme especificações constantes do 
Pregão Presencial nº. 015/2013. 

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE AGOSTO 
DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI
O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dosjulgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos no período de junho de 2013.
Extrato da Ata da Sexta Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 14 de agosto de 
2013, às 10h00min horas, na sala 14 do Edifício Alzira Dias, 
2º andar, na Rua Francisco Drumond, 391, neste município, 
onde se reuniram emsessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder ao julgamento dos processos derecursos de 
infrações de trânsito relacionados abaixo:
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I ,  E M  1 5  D E  A G O S T O  D E  
2013.CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS-Diretor 
Superintendente.

EXTRATO DA ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI
O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dosjulgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos no período de junho a julho de 2013.
Extrato da Ata da Sétima Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 15de agosto de 
2013, às 10h00min horas, na sala 14 do Edifício Alzira Dias, 
2º andar, na Rua Francisco Drumond, 391, neste município, 
onde se reuniram emsessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder ao julgamento dos processos derecursos de 
infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I ,  E M  1 6  D E  A G O S T O D E  
2013.CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS-Diretor 
Superintendente.

EXTRATO DA ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos no período de julho de 2013.
Extrato da Ata da Oitava Sessão Ordinária da Junta 

Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 21 de agosto de 
2013, às 10h00min horas, na sala 14 do Edifício Alzira Dias, 
2º andar, na Rua Francisco Drumond, 391, neste município, 
onde se reuniram emsessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder ao julgamento dos processos derecursos de 
infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I ,  E M  2 2  D E  A G O S T O  D E  
2013.CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS-Diretor 
Superintendente.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I ,  E M  2 2  D E  A G O S T O  D E  
2013.CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS-Diretor 
Superintendente.

CONCURSO PÚBLICO 001/2009
COMUNICADO Nº.: 004/2013

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE EXAMES

Comunicamos aos candidatos convocados através do Edital 
nº 004/2013 para a entrega dos documentos nele 
relacionados, necessários ao provimento dos cargos de 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AGENTE 
DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, ANALISTA 
CONTÁBIL-FINANCEIRO do Concurso Público Nº 
001/2009, para comparecerem no dia 03 de setembro de 
2013, no horário estabelecido no anexo único deste 
Comunicado, munidos de um documento de identidade com 
foto atual e legível, na Junta Médica do Município, situado à 
AV. EIXO URBANO CENTRAL, Nº 839 – CENTRO (próximo 
ao CEMA), para a realização do Exame de Saúde 
Ocupacional – ASO, oportunidade na qual todos os 
candidatos deverão apresentar os exames constantes da 
“Relação de Exames” publicada em anexo ao Edital de 
Convocação 001/2010 e da qual tomaram conhecimento na 
data de entrega dos documentos. Os candidatos deverão 
comparecer exatamente na data, horário e local, 
previamente determinados e especificados no anexo único 
deste Comunicado, sendo que a ausência injustificada, bem 
como a ausência de quaisquer dos exames, acarretarão sua 
ELIMINAÇÃO.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Sob hipótese alguma haverá prorrogação do referido 
período.

Este comunicado encontra-se publicado no Quadro de 
Avisos da Superintendência de Trânsito e Transporte 
P ú b l i c o  –  S T T  e  n a  i n t e r n e t  n o  s i t e :  

www.camacari.ba.gov.br a partir de 20/08/2013, bem com 
o no Diário Oficial do Município.

Qualquer erro de digitação, quanto ao nome e/ou outros 
dados, serão devidamente retificados no momento da 
nomeação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, EM 20 DE 
AGOSTO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO GERAL CONVOCATÓRIA DOS 
CANDIDÁTOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES CLINICOS COM ASO

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, EM 20 DE 
AGOSTO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 066/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
-OBJETO: Registro de preços para aquisição de atadura de 
crepom e algodão, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/08/2013. 
VITAL SAPAIO NETO.

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 095/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de preços para aquisição de caixa 
coletora, guardanapo e lanceta, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/08/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.
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A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 077/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado a Secretaria de Saúde-SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Admin i s t ração  Púb l i ca  do  Mun ic íp io .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/08/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

PREGÃO Nº 068/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de dispositivo 
de punção e esparadrapo, para atender as Unidades de 
Saúde do Município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
07/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 096/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO - n.º 032/2013 - COMPEL (Presencial)  - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
equipamentos de informática (Placas Mãe, Pentes de 
Memória, Processadores) para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 PREGÃO - n.º 067/2013 - COMPEL (Presencial) -  
OBJETO: Aquisição de pneus para serem utilizados nos 
veículos da Coordenação da Defesa Civil e Fiscalização do 
Uso do Solo do município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/08/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 031/2013 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/08/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 PREGÃO Nº 086/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de Raticida, para atender ao Centro de 
Controle de Zoonoses do Município de Camaçari. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 042/2013 - COMPEL (Presencial)  - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de 
expediente (PASTAS) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e a necessidade da Administração Municipal. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 13/08/2013. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 034/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos de 
informática (MOUSE, CABO, TECLADO E PEN DRIVE), para 
futuras contratações de acordo com a necessidade e conveniência 
da Administração Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
13/08/2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 043/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo o objeto é o Registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios (Leite em Pó), 
destinados à alimentação Escolar nas Creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Camaçari – BA à empresa: ROFRAN FOODS COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA, para o lote 
conforme a seguir:

Data da Homologação: 13/08/2013. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

 
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0179/2013 Inexigibilidade de licitação Nº. 
078/2013. Contratado: Vídeo Lins Produções e Eventos Ltda.. 
Objeto: Contratação de grupos artísticos e bandas: Nadja 
Meireles,Grupo de Danças Folclóricas Alaketu, Grupo Artístico 
Liga Camaçariense de Capoeira, Daniel Andrade, Trompas de 
Falópio, Palco Livre, Grupo Boi Bonito de Villas de 
Abrantes,através de seu representante exclusivo,a empresa 
Vídeo Lins Produções e Eventos Ltda-ME, para apresentação 
na V conferência Municipal de Cultura de Camaçari, nos dias 02 
e 03 de agosto de 2013 em Camaçari-Ba.  Valor global: R$ 
55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4061; Elemento de Despesa: 
3390.39  Fonte de Recurso: 0003.000-9.  Data da Assinatura: 
01/08/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

CONTRATO 0164/2013. PROCESSO N.º 0455/2013. 
CONTRATADO: Camaçari Comercial de Gás Ltda-ME  
OBJETO: GRUPO 04 – Gás Liquefeito de Petróleo, 
acondicionado em embalagem de 13 KG (botijão). VALOR 
GLOBAL: R$ 58.905,00 (cinqüenta e oito mil,novecentos e 
c i n c o  r e a i s ) .  D O TA Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  
PROJETO/ATIVIDADE: 4075 E 4090. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.32 e 3390.39 FONTE: 0100.000. DATA DA 
ASSINATURA: 12/07/2013. Prefeito Ademar Delgado das 

Chagas.

Contrato nº  0146/2013, Inexigibilidade de Licitação Nº. 
074/2013. Contratado: Lorena Lima de Carvalho Pereira ME. 
Objeto: Contratação dos artistas/bandas: Movimento 
Arrochante, Forró Tô na Mídia, Grupo Callamingau, Bando Do 
Padim Vô, Meninas Atrevidas, Edson Rios, Thomaz, Chocolate 
Com Pimenta, Jorge Cabeleira, Nova Pegada, Pegada Black, 
Forró Dona Jiló, Lookomotiva Do Amor, Amores Do Forró, Forró 
Baiano e Brasilian Boys, através de seu representante 
exclusivo, a empresa Lorena Lima Carvalho Pereira-ME, para 
realizações de shows musicais na festa em comemoração ao 
São Pedro 2013, que será realizada  nos dias 06/07/2013 e 
07/07/2013, nas localidades de Parafuso e no Bairro da Gleba 
B, em Camaçari-BA. Valor Global: R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4060; Elemento de Despesa: 3390.39 Fonte de Recurso: 
0001.000-0.  Data da Assinatura: 05/07/2013. Ademar Delgado 
das Chagas.
CONTRATO N.º 191/2013. COMERCIAL DE PNEUS SÃO 
TOMAZ LTDA EPP. LICITAÇÃO: Pregão n.º 067/2013 
(Presencial) – COMPEL. OBJETO: Aquisição de pneus para 
serem utilizados nos veículos da Coordenação da Defesa Civil 
e Fiscalização do Uso do Solo do município de Camaçari, 
Bahia. Valor Global: R$13.380,00(treze mil trezentos e oitenta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividades: 
4074; Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte: 0001.000. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

 
CONTRATO N.º 192/2013. CONTRATADO: RODAGRO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial n.º 086/2013 – COSEL/SAUDE. OBJETO: 
Aquisição de Raticida, para atender ao Centro de Controle de 
Zoonoses do Município de Camaçari. Vencedora dos lotes 01 
e 02. Valor: R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4031; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 0102.020 e 
0114.027. DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto de 2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

Contrato Nº 0188/2013. Inexigibilidade de licitação Nº. 
081/2013. Contratado: RS Pereira ME. Objeto: Contratação de 
artistas/bandas: Thomaz, Jane Som, Zé da Galera, Wanderson 
Silva, Jorge Cabeleira e Lookomotiva do Amor, através de seu 
representante exclusivo a empresa RS Pereira-ME, para a festa 
em comemoração ao Dia dos Pais 2013, que será realizado 
nodia 11/08/2013,em Camaçari-Ba. Valor global: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4060; Elemento de Despesa: 3390.39 Fonte de Recurso: 
0001.000-0.  Data da Assinatura: 09/08/2013. - Ademar 
Delgado das Chagas.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
123/2013. DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
095/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de caixa coletora, guardanapo e lanceta, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 
02, 03 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 115.800,00 (cento 
e quinze mil e oitocentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 15/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
124/2013. LINE MED COMERCIAL EIRELI. PREGÃO 
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PRESENCIAL N.º 095/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO:Registro de preços para aquisição de caixa coletora, 
guardanapo e lanceta, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
125/2013. DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
066/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de atadura de crepom e algodão, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes de 
01 a 06. VALOR GLOBAL: R$ 146.640,00 (cento e 
quarenta e seis mil seiscentos e quarenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
108/2013. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 077/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado a Secretaria de Saúde-SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública do Município. 
Vencedora dos lotes 03 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 
24.570,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e 
setenta reais). DATA DA ASSINATURA: 05/08/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
109/2013. CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 077/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado a Secretaria de Saúde-SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública do Município. 
Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 
7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta 
reais).DATA DA ASSINATURA: 05/08/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
105/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE 
P R O D U TO S  H O S P I TA L A R E S  LT D A .  P R E G Ã O  
PRESENCIAL N.º 096/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 
03 e 04. VALOR GLOBAL: R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil 
e oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 20/08/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
100/2013. CONTRATADA: PATRICIA DANTAS ALVES DE 
OLIVEIRA - ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2013 – 
COMPEL – OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
equipamentos de informática (Placas Mãe, Pentes de Memória, 
Processadores) para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do lote 01 VALOR GLOBAL: R$ 1.110.740,00 (um 

milhão cento e dez mil setecentos e quarenta reais). DATA 
DA ASSINATURA: 08/08/2013. LEZINEIDE ANDRADE C. 
SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
114/2013. CONTRATADA: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 068/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de dispositivo de punção e 
esparadrapo, para atender as Unidades de Saúde do 
Município. Vencedora dos lotes 06 e 07. VALOR GLOBAL: R$ 
66.200,00 (sessenta e seis mil e duzentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 08/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
115/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 068/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de dispositivo de punção e esparadrapo, para 
atender as Unidades de Saúde do Município. Vencedora dos 
lotes 01, 02, 03, 04 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 182.900,00 
(cento e oitenta e dois mil e novecentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 08/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
090/2013. CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria da Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora 
do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 53.700,00 (cinquenta e três 
mil e setecentos reais). DATA DA ASSINATURA: 19/08/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
116/2013. AME COMERCIAL DE MATERIAS DE 
ESCRITORIO LTDA LICITAÇÃO: Pregão n.º 042/2013 
(Presencial) – COMPEL. OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de material de expediente (PASTAS) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e a necessidade da 
A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l .  Va l o r  G l o b a l :  R $  
56.640,00(cinqüenta e seis mil seiscentos e quarenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2013. LEZINEIDE 
ANDRADE C. SANTOS.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
117/2013. CJS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: 
Pregão n.º 042/2013 (Presencial) – COMPEL. OBJETO: 
Registro de preço para aquisição de material de expediente 
(PASTAS) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e a necessidade da Administração Municipal. 
Valor Global: R$ 47.250,00(quarenta e sete mil duzentos e 
cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 
2013. LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
118/2013. FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA. LICITAÇÃO: 
Pregão n.º 042/2013 (Presencial) – COMPEL. OBJETO: 
Registro de preço para aquisição de material de expediente 
(PASTAS) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e a necessidade da Administração Municipal. 
Valor Global: R$ 21.160,00(vinte e um mil cento e sessenta 
reais). DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2013. 
LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
119/2013. LEVI COMERCIAL LTDA. LICITAÇÃO: Pregão n.º 
042/2013 (Presencial) – COMPEL. OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de material de expediente (PASTAS) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e a 
necessidade da Administração Municipal. Valor Global: R$ 
28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais). DATA DA 
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ASSINATURA: 13 de agosto de 2013. LEZINEIDE ANDRADE 
C. SANTOS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
120/2013. CONTRATADA: DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2013 – COMPEL 
– OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos 
de informática (MOUSE, CABO, TECLADO E PEN DRIVE), 
para futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. Vencedora dos 
lotes 01 e 03. VALOR GLOBAL: R$46.200,00 (quarenta e 
seis mil e duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
13/08/2013. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
121/2013. CONTRATADA: FG DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO LTDA – ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
034/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de equipamentos de informática (MOUSE, CABO, 
TECLADO E PEN DRIVE), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora dos lotes 02 e 08. VALOR GLOBAL: R$41.490,00 
(quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/08/2013. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
122/2013. CONTRATADA: AME COMERCIAL DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
034/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de equipamentos de informática (MOUSE, CABO, 
TECLADO E PEN DRIVE), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora dos lotes 04, 05, 06 e 07. VALOR GLOBAL: 
R$102.410,00 (Cento e dois mil quatrocentos e dez reais). 
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2013. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
126/2013. CONTRATADA: ROFRAN FOODS COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 043/2013 – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (Leite em Pó), destinados à alimentação Escolar 
nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Camaçari – BA. Vencedor do lote 01 
(único). VALOR GLOBAL: R$ 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil reais). Data da Assinatura: 14/08/2013. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa nº. 60/2013 – processo nº 0186 /2013. 
Contratado: Monte Tabor Centro Ìtalo Brasileiro de Promoção 
Sanitária. Objeto: Contratação de unidade hospitalar para a 
realização de consulta com especialista em ortopedia para os 
pacientes Geraldo Lopes de Andrade e Floricea Pires Franco. 
Valor Global R$ 200,00 (duzentos reais). Fundamentada no Art. 
24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da Homologação: 
15/08/2013.

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de inexigibilidade nº. 078/2013 – Processo Nº. 
0715/2013, Contratado: Vídeo Lins Produções e Eventos 
Ltda.. Objeto: Contratação de grupos artísticos e bandas: 
Nadja Meireles,Grupo de Danças Folclóricas Alaketu, Grupo 
Artístico Liga Camaçariense de Capoeira, Daniel Andrade, 
Trompas de Falópio, Palco Livre, Grupo Boi Bonito de Villas de 

Abrantes,através de seu representante exclusivo,a empresa 
Vídeo Lins Produções e Eventos Ltda-ME, para apresentação 
na V conferência Municipal de Cultura de Camaçari, nos dias 02 
e 03 de agosto de 2013 em Camaçari-Ba.  Valor global: R$ 
55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais). Fundamentada no Art. 
25, Inciso III, da lei federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 
01/08/2013.

Termo De Inexigibilidade Nº 074– Processo nº. 074/2013 
CONTRATADOS: Lorena Lima de Carvalho Pereira - ME. 
Objeto: Contratação dos artistas/bandas: Movimento 
Arrochante, Forró Tô na Mídia, Grupo Callamingau, Bando Do 
Padim Vô, Meninas Atrevidas, Edson Rios, Thomaz, Chocolate 
Com Pimenta, Jorge Cabeleira, Nova Pegada, Pegada Black, 
Forró Dona Jiló, Lookomotiva Do Amor, Amores Do Forró, Forró 
Baiano e Brasilian Boys, através de seu representante 
exclusivo, a empresa Lorena Lima Carvalho Pereira-ME, para 
realizações de shows musicais na festa em comemoração ao 
São Pedro 2013, que será realizada  nos dias 06/07/2013 e 
07/07/2013, nas localidades de Parafuso e no Bairro da Gleba 
B, em Camaçari-BA. Valor Global: R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 05/07/2013.

Termo de Inexigibilidade Nº. 082/2013 – Processo nº. 
0755/2013 Contratado: FUNDACEM – Fundação Cesar 
Montes. Objeto: Destina-se a inscrição dos servidores:  Danilo 
C. Sousa, Mat. 60.636-1, Miriam Alves dos Santos Santana, 
Mat. 61651-2 E Tatiana Araujo Peniche, Mat. 60669-6, no Curso 
de Controle Interno Municipal, a ser realizado entre 23/08/2013 
A 19/10/2013 na cidade de Salvador/BA.  Valor Global: R$ 
5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da Homologação: 14/08/2013.

Termo de inexigibilidade nº. 081/2013 – Processo Nº. 
0753/2013, Contratado: RS Pereira ME. Objeto: Contratação 
de artistas/bandas: Thomaz,Jane Som, Zé da Galera, 
Wanderson Silva, Jorge Cabeleira e Lookomotiva do Amor, 
através de seu representante exclusivo a empresa RS Pereira 
–ME, para a festa em comemoração ao Dia dos Pais 2013, que 
será realizado nodia 11/08/2013,em Camaçari-Ba. Valor global: 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Fundamentada no Art. 25, 
Inciso III, da lei federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 
09/08/2013

RESULTADO DE LICITAÇÂO
 
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão do 
PREGÃO N.º 114/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos (formula magistral), devido á 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. 
16/08/2013. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTO o lote 01 e 
FRACASSADOS os lotes 02 e 03 do PREGÃO N.º 069/2013 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de 
equipamentos e utensílios para modernização do Banco de 
Alimentos conforme Convênio pactuado com o MDS de nº CT 
367.369-08/2011. Camaçari, 15/08/2013 Sonia Maria Brito 
Ribeiro – Pregoeira da COMPEL.
 

REVOGAÇÃO

 
O Secretário de Saúde, no uso das suas atribuições, REVOGA 
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oos lotes 01, 02, 03 e 07 do PREGÃO N  057/2013 
(PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de sondas (aspiração, traqueal, retal e 
folley), destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Data da Revogação: 
13/08/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, REVOGA 
oos lotes 02 e 03 da licitação, modalidade Pregão N  044/2013 

(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de Óculos de Proteção, Avental 
Descartável e Touca Descartável, destinados à Secretaria de 
Saúde – SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Data da Revogação: 20/08/2013. Vital Sampaio 
Neto.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, REVOGA o 
o

lote 01 da licitação, modalidade Pregão N  085/2013 
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Aquisição de 
Rodenticida, para Atender ao Centro de Controle de Zoonoses 
do município de Camaçari. Data da Revogação: 20/08/2013. 
Vital Sampaio Neto.

RETIFICAÇÃO
                                        
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Extrato de Termo de 
Compromisso nº 106/2013, página 25 do D.O.M. nº 527 de 03 à 
09/08/2013, onde se lê: 15.410,00 (quinze mil quatrocentos e 
dez reais). Leia-se: 13.910,00 (treze mil novecentos e dez 
reais). Camaçari, 20 de agosto de 2013. Rosane Cristina Sena - 
Pregoeira.

 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO

  
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
retifica a publicação do Termo de Compromisso de 
Fornecimento N.º 0037/2012. CONTRATADA WFL 
PAPELARIA LTDA - ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial – 
COMPEL Nº 0006/2013. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição de Eletrodomésticos visando atender as 
demandas das Secretarias e Unidades de Saúde, Educação e 
da Administração Municipal de Camaçari, publicado no Diário 
Oficial do Município nº. 511 de 13 a 18 de abril de 2013. 
  
Onde se lê: Termo de Compromisso de Fornecimento n° 
0037/2012.
 
Leia-se:   Termo de Compromisso de Fornecimento n° 
0037/2013.
  
Camaçari, 16 de agosto de  2013.
 Maria José Nery Costa.
          Pregoeira.
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
retifica a publicação do Termo de Compromisso de 
Fornecimento N.º 0038/2012. CONTRATADA ALDITEC – 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial – COMPEL Nº 0006/2013. Objeto: Registro de 
Preços para Aquisição de Eletrodomésticos visando 
atender as demandas das Secretarias e Unidades de Saúde, 
Educação e da Administração Municipal de Camaçari, 
publicado no Diário Oficial do Município nº. . 511 de 13 a 18 de 
abril de 2013.
 
Onde se lê:Termo de Compromisso de Fornecimento n° 
0038/2012.
 

Leia-se:  Termo de Compromisso de Fornecimento n° 
0038/2013.
 
Camaçari, 16 de agosto de  2013.
  Maria José Nery Costa.
    Pregoeira.
  

AVISO DE ABERTURA

 PREGÃO N.º 057/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sondas 
(aspiração, traqueal, retal e folley), destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipal .  Abertura:  09/09/2013,  às 09h00min.  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 117/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de compressa 
cirúrgica e de gaze, para atender as Unidades de Saúde do 
M u n i c í p i o .  A b e r t u r a :  1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ,  à s  0 9 h 0 0 .  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 076/2013 (PRESENCIAL) – COMPEL - Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de material de consumo 
(copos descartáveis), para futuras contratações de acordo com 
a conveniência e necessidade  da Administração  
M u n i c i p a l . A b e r t u r a : 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 , à s  
9:00h.Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6880/3621-6713. Rosane Cristina Sena – Pregoeira 
da COMPEL.

PREGÃO N.º 121/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas cirúrgicas, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura: 11/09/2013, às 
09h00. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 116/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipo 
macrogota, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
12 /09 /2013 ,  às  09h00min .  Ed i t a l / I n f o rmações :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 120/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sondas 
(aspiração, traqueal, retal) destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipal .  Abertura:  16/09/2013,  às 09h00min.  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 124/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sonda folley, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura: 17/09/2013, às 
09h00min. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira 

PÁGINA 38-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  529 - de 17 a 23 de Agosto de 2013 - 



da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013 – COSEL/EDUCAÇÃO - 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos (reprodução de cópias preto e branco, reprodução de 
cópia colorida e encadernação) para atender as necessidades 
específicas do Programa Brasil Alfabetizado no Município de 
Camaçar i .  Abertura:  05/09/2013,  às 09h00min.  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br tel.: (71) 
3621-6665. Pregoeira da Cosel/Educação – Aline Oliveira da 
Silva Almeida.

PREGÃO N.º 077/2013 (ELETRÔNICO) – COMPEL - Objeto: 
Aquisição de material de consumo (TONER) para uso nas 
unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Camaçari-Bahia. Acolhimento: 05/09/2013 a 
partir das 08h; Abertura: 06/09/2013, às 09h; Disputa: 
06/09/2013, às 10h. Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6680/3621-6713. Maria José Nery 
Costa - Pregoeira da COMPEL.
 

PREGÃO N.º 078/2013 (ELETRÔNICO) – COMPEL - Objeto: 
Aquisição de equipamentos e material permanente para 
realização de manutenção e limpeza dos ambientes externos 
das insta lações de Unidades da Secretar ia de 
Desenvolvimento Social do Município de Camaçari – Bahia que 
atendem ao programa Bolsa Família. Acolhimento: 
11/09/2013 a partir das 08h; Abertura: 12/09/2013, às 09h; 
Disputa: 12/09/2013, às 10h. Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6680/3621-6713. Maria 
José Nery Costa - Pregoeira da COMPEL.
 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 0287/2012; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Clinica de Serviços Médicos 
Especializados Ltda. - CLISE, Visando a Execução de 
Serviços de Saúde do Credenciamento Público nº 001/2012; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Décima Quinta, do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato original, que é de 03 
de agosto de 2013, passará a ser de 03 de agosto de 2014; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 344.190,00 (trezentos e quarenta 
e quatro mil, cento e noventa reais), O valor mensal previsto na 
Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo, do Contrato de origem, 
que é de R$ 28.628,50 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e cinqüenta centavos), permanece sem sofrer qualquer 
alteração.  Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Oitava do Contrato original; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 30/07/2013; 
Vital Sampaio Neto – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 0173/2012; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa ALPLAN Planejamento e Consultoria 
Ltda. – Me; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Terceira e Quarta, 
do Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato 
original, que é de 03 de setembro de 2013, passará a ser de 03 

de setembro de 2014; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
288.534,50 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais e cinqüenta centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 09/08/2013; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 0283/2012; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Centro Médico de Camaçari Ltda., 
Visando a Execução de Serviços de Saúde do 
Credenciamento Público nº 001/2012; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Décima Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original, que é de 03 de agosto de 
2013, passará a ser de 03 de agosto de 2014; Do Preço: Em 
virtude do Contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a prorrogação 
de prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, estipulado para o referido Instrumento é 
de R$ 3.002.461,68 (três milhões, dois mil, quatrocentos e 
sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). O valor 
mensal previsto na Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo, do 
Contrato de origem, que é de R$ 250.205,14 (duzentos e 
cinqüenta mil duzentos e cinco reais e quatorze centavos), 
permanece sem sofrer qualquer alteração.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Oitava do Contrato 
original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
30/07/2013; Vital Sampaio Neto – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 0236/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa FBS Construção Civil e 
Pavimentação Ltda.; Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula 
Terceira, do Instrumento original; Do Preço: Em razão do 
acréscimo de quantitativos, fica acrescido, através do 
presente Termo Aditivo, o valor de R$ 3.243.512,41(três 
milhões, duzentos e quarenta e três mil quinhentos e doze 
reais e quarenta e um centavos), correspondendo a 5,89%, 
aproximadamente, do total previsto no Contrato original. Fica 
anexa Nova Planilha, tendo em vista o acréscimo de valor 
constante no presente Termo Aditivo, conforme informações 
da SEHAB. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Contrato original; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 29/07/2013; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços de Saúde N° 110/2010; Contratante: Município de 
Camaçari - SESAU; Contratada: Clínica de Fisioterapia e 
Medicina Ltda.,- FISIOMED, Visando a Execução de Serviços 
de Saúde da Chamada Pública nº 002/2009; Do Objeto: 
Alterar o Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava e a Cláusula 
Décima Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: Será de 03 
(três) meses; Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser 
de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
227.090,10 (duzentos e vinte e sete mil, noventa reais e dez 
centavos). O valor médio mensal ajustado para a prestação 
dos serviços será de R$ 75.696,70 (setenta e cinco mil 
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seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos).  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Décima 
do Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 01/07/2013; Vital Sampaio Neto – 
Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço 
N° 104/2010; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: CENTROMED – Centro Médico de Camaçari 
Ltda., Visando a Execução de Serviços de Saúde da Chamada 
Pública nº 002/2009; Do Objeto: Alterar o Parágrafo Segundo 
da Cláusula Oitava e a Cláusula Décima Quinta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato 
original, que é de 30 de junho de 2013, passará a ser de 30 de 
setembro de 2013; Do Preço: Em virtude do Contrato original, 
ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
906.665,61 (novecentos e seis mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta e um centavos), O valor mensal 
proporcional, previsto no Parágrafo Primeiro, da Cláusula 
Terceira, do Primeiro Termo Aditivo, que é de R$ 302.221,87 
(trezentos e dois mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e 
sete centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração.  
Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 
Décima do Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 01/07/2013; Vital Sampaio Neto – 
Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 382/2011; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Cooperativa de Saúde e Serviços 
Correlatos – Coopersaúde;  Do Objeto: Alterar o Caput da 
Cláusula Terceira e o Caput da Cláusula Quinta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Será de 90 noventa dias, 
enquanto perdurar o Concurso Publico e o Processo Seletivo 
Simplificado em andamento, considerando-se ai, o 
preenchimento pelos convocados ou  até que se conclua o 
Processo Seletivo, em andamento; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 4.262.994,00 (quatro milhões, duzentos e 
sessenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 15/08/2013; Vital Sampaio Neto – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço 
N° 0241/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Raimundo Sérgio Gonçalves Cedraz-
Me; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula Terceira e o item 
5.1 da Cláusula Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: 
Será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude 
do Contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 100.596,00 (cem mil, quinhentos e 
noventa e seis reais).  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira  do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 12/07/2013; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

ERRATA

No Dom 528 de 10 a 16/08/2013 na pagina 45.
Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Termo de Alteração e 
ao Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 0293/2012; 
Contratante: Município de Camaçari-SESAU; Contratada: 
Empresa Revittalle Medfisio e Estetica  Ltda-ME.; - ONDE SE 
LÊ; HERBERT ROSARIO DA SILVA. LEIA-SE HERBET 
ROSARIO DA SILVA. 

EXTRATOS DO STT

Contrato N° 013/2013; Contratante: Município de Camaçari - 

STT; Contratada: Empresa Nogueira Locação de 

equipamentos Ltda-ME.; Do Objeto: prestação de serviço de 

guincho para atender as necessidades da STT. ; Da Vigência: 

12 (doze meses) contada a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado sucessivamente; Do Preço: o valor 

global é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ;Da 

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 4066; Elemento 

de despesa: 33.90.39; Fonte: 100; Assinatura: 15/08/2013; 

Claudécio Taroba Soares de Jesus – Diretor Superintendente 

– STT.

Contrato N° 014/2013; Contratante: Município de Camaçari - 

STT; Contratada: Empresa Nogueira Locação de 

equipamentos Ltda-ME.; Do Objeto: prestação de serviço de 

munck para atender as necessidades da STT. ; Da Vigência: 

12 (doze meses) contada a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado sucessivamente; Do Preço: o valor 

global é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ;Da Dotação 

Orçamentária: Projeto Atividade: 4066; Elemento de 

despesa: 33.90.39; Fonte: 100; Assinatura: 15/08/2013; 

Claudécio Taroba Soares de Jesus – Diretor Superintendente 

– STT.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto


