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LEI  Nº 1158/2011
DE 08 DE JUNHO DE 2011

Declara de Utilidade Pública o Instituto 
Capacitar. 

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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 declarada de utilidade pública o 
Instituto Capacitar, sediada na Avenida Eixo Urbano 
Central, s/nº - Centro- Camaçari-Bahia.

                    Art. 2º. – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI  Nº 1159/2011
DE 08 DE JUNHO DE 2011

Altera dispositivo da Lei nº 1043/2009, 
reestruturando os vencimentos dos 
Conselheiros Tutelares e dá outras 
providências.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais.

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

Art. 1º - Fica alterado o Art. 4º da Lei nº 
1043/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 4º - A partir de 01 de abril de 2011, o valor do 
subsídio mensal dos Conselheiros Tutelares fica 

fixado em R$ 1.635,00 (um mil seiscentos e trinta e 
cinco reais)  e para o Presidente, este valor será 
acrescido de 10% (dez por cento).

Parágrafo único - Os Conselheiros Tutelares 
após um ano de sua nomeação terão direito a descanso 
remunerado por 30 dias e pagamento de subsídio, acrescido 
de 33%( trinta e três por cento).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI  Nº 1160/2011
DE 08 DE JUNHO DE 2011

Torna Obrigatório para as construções 
Comerciais Novas, o Acesso Fácil o para os 
Deficientes Físicos. 

                    O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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. – A Prefeitura Municipal de Camaçari, 
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano só deverá liberar o alvará de Construção de novas 
unidades comerciais, que apresente projetos que incluam 
acesso fácil para os deficientes físicos. 

                    Art. 2º. – Esse alvará deverá ter a fiscalização e 
deliberação o Órgão Municipal responsável.

                    Art. 3º. – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETO Nº4980/2011.
DE 08 DE JUNHO DE 2011

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 19762, de 
28 de outubro de 2010.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
D PEREIRA SCHAUSSARD BRINQUEDOS ME, 
estabelecido na Rua A Jardim dos Flamboyans, n° 16 lote 
01, Catu de Abrantes - Camaçari/BA, inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades – CGA nº. 14.392/001, e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº. 13.612.908/0001-06.

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

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 28 de outubro de 2010, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO  DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº4981/2011.
DE 08 DE JUNHO DE 2011 

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 19542, de 
22 de outubro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
ANTUNES E ALMEIDA LTDA, estabelecido na Avenida 
Radial A, n° 146, Centro- Camaçari/BA, inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades – CGA nº. 08.406/001, e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº. 01.130.391/0001-21.

             Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 22 de outubro de 2010, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO  DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 4982/2011 
 DE 09 DE JUNHO DE 2011

Altera a composição da Comissão para 
Avaliação de Imóveis para fim de 
Desapropriação e dá outras providências. 

                   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
com fulcro no quanto estabelecem o Decreto Lei 3365/41 e a 
Lei Orgânica do Município,

                   Considerando a substituição de novo membro 
para a Comissão de Avaliação de Imóveis para fim de 
Desapropriação,

DECRETA

                     Art. 1º - Fica alterada o Decreto nº 4876/2010, 
da Comissão de Avaliação de Imóveis, para promover a 
avaliação física e monetária de imóveis localizados no 
Município, para efeitos de desapropriação, constituída 
através do Decreto nº. 4147, de 18 de Agosto de 2005, que 
passa a ser composta pelos seguintes servidores:

 - Genival Seixas Graça;
 - Flavio de Carvalho Gibson Simões;
 - Flávia Manoela Lima Barbosa;
 - Sinval Rios Amaral;
 - Péricles Almeida da Silva;

            
                     Parágrafo Primeiro – A Comissão será     
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presidida pelo servidor Genival Seixas Graça.
          
                    Parágrafo Segundo - As funções dos 
membros da Comissão não serão remuneradas, ficando 
assegurada aos membros á liberação de suas atividades 
funcionais quando estas coincidirem com as reuniões ou 
atividades da Comissão. 
 
                    Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretario de Desenvolvimento Urbano

DECRETO DE 06 DE JUNHO DE 2011

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

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público dos editais 
n° 001/2007 e 001/2010, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e 
que atenderão a chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

CARGO: 106 – ENGENHEIRO CIVIL
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 06 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 026/2011
DE 23 DE MAIO DE 2011

    

Dispõe sobre a conversão em pecúnia das 
férias não gozadas dos servidores municipais 
de Camaçari.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Decreto n° 4936/2011, 
arts. 2º e 6º que estabelece as normas para conversão das 
férias não gozadas em pecúnia e conversão de 1/3 de férias 
em pecúnia, com fulcro nos arts. 87 e 88 da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

-        considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a conversão das férias do período em pecúnia, 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo n°. 09993/2011,

R E S O L V E

Conceder ao servidor PAULO ROBERTO PINTO DA 
SILVA, matrícula n° 488-8, Economista, lotado na Secretaria 
da Administração / SECAD, conversão das férias não 
gozadas em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 
16/02/2005 a 15/02/2006.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 088/2011
SERVIDOR: Zenaide Soares da Silva dos Santos
CADASTRO: 7878-4       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/06/1994 a 06/06/1999
GOZO: A partir de 01 de junho de 2011

PORTARIA N° 099/2011
SERVIDOR: Solange Freitas dos Santos
CADASTRO: 4974-0       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 20/07/2005 a 24/07/2010
GOZO: A partir de 01 de junho de 2011

PORTARIA N° 102/2011
SERVIDOR: Gilcilene Silva Souza
CADASTRO: 9080-9       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/04/2005 a 16/04/2010
GOZO: A partir de 01 de junho de 2011

PORTARIA N° 108/2011
SERVIDOR: Rita de Cássia Ogando de Oliveira
CADASTRO: 7354-8       Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 15/06/2000 a 14/06/2005
GOZO: A partir de 01 de junho de 2011

PORTARIA N° 090/2011
SERVIDOR: Cleuza Maria Santos de Almeida
CADASTRO: 3845-8       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

 PORTARIA N° 091/2011
SERVIDOR: Josefa Josinete Carregosa Barbosa
CADASTRO: 9187-7       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 27/04/2005 a 26/04/2010
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

PORTARIA N° 097/2011
SERVIDOR: Ana Lucia dos Santos Lima
CADASTRO: 3512-7       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/05/2005 a 15/05/2010
GOZO: A partir de 04 de julho de 2011

PORTARIA N° 087/2011
SERVIDOR: Ivany Costa da Silva
CADASTRO: 2046-0        Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/2005 a 02/05/2010
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

PORTARIA N° 110/2011
SERVIDOR: João Francisco Costa Filho 
CADASTRO: 7801-1      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 24/05/1999 a 23/05/2004
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

PORTARIA N° 112/2011
SERVIDOR: Maria Célia Mascarenhas Borges 
CADASTRO: 4000-8      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 28/05/2000 a 27/05/2005
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

PORTARIA N° 114/2011

SERVIDOR: Maria Helena Santana dos Passos 
CADASTRO: 3551-0      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 25/05/2005 a 24/05/2010
GOZO: A partir de 01 de julho de 2011

PORTARIA N° 115/2011
SERVIDOR: Maria Clarice Babosa dos Santos 
CADASTRO: 3547-2      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 22/06/2005 a 21/06/2010
GOZO: A partir de 04 de julho de 2011

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS 
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 032/2011
SERVIDOR: Antonio Jose da Hora Barros
CADASTRO: 61507-5        Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 20/04/2010 a 19/04/2011
DESFRUTAR: de 01a 20 de Junho de  2011.

PORTARIA N° 031/2011
SERVIDOR: Isac Dias da Silva
CADASTRO: 7539-0        Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 18/10/2009 a 17/10/2010
DESFRUTAR: de 04 a 23 de Julho  de 2011.

     PORTARIA Nº. 033 /2011
DE 06 DE JUNHO DE 2011

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 
13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, 
de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 12686/2010, de 21/06/2010, 

RESOLVE:

Art. 1.º - - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 14.671.903/0001-09, com sede 
no(a) Rua do Gravatá, 142, Alto da Cruz, Distrito de 
Camaçari, Camacari/BA, para extração de areia (produção 
anual estimada de 70.000 t/ano) na área definida pela 
poligonal do Processo DNPM nº 870.746/2005 
(coordenadas geográficas dos vértices: P1.-12°37'11''300, 
-38°10'49''500, P2.-12°37'11''300, -38°10'22''700, P3.-
12°37'21''800, -38°10'22''700, P4.-12°37'21''800, -
38°10'49''500, P5.-12°37'11''300, -38°10'49''500), CA. 
ZR.5 – Capoami Distrito de Camaçari, Camaçari/BA, para 
emprego imediato na construção civil, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. adotar a inclinação dos taludes 1:1 a 
cada 2,00 metros de talude concluído; II. apresentar a 
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SEDUR, relatório das etapas de recuperação ambiental e 
medidas mitigadoras concebidas no PRAD, com fotos 
ilustrativas. Freqüência: trimestral. III. implantar e 
apresentar a SEDUR, projeto de drenagem que assegure o 
escoamento superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas. Prazo: 60 dias. IV. 
assegurar em toda área do empreendimento, uma 
cobertura sedimentar arenosa, de espessura mínima igual 
a 5,00 (cinco) metros, medida verticalmente a partir do 
nível máximo das águas das áreas embrejadas adjacentes 
a jazida, a fim de manter os processos naturais de recarga 
dos aqüíferos e reabastecimento dos brejos e córregos; V. 
proceder a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades 
do terreno natural; VI. manter protegidos os taludes em 
geral, através do plantio maciço de espécies nativas locais 
e/ou com a conservação da cobertura vegetal nativa 
existente, a fim de evitar a formação de processos 
erosivos; VII. proteger, através da manutenção 
sistemática, contra a ação danosa das precipitações 
pluviométricas mais intensas, as praças, pés e cristas de 
talude e valetas de proteção; VIII. implantar e apresentar a 
SEDUR, projeto paisagístico para o empreendimento, 
contemplando um cinturão verde no entorno de toda a área 
da jazida com vegetação nativa remanescente, para 
reduzir os impactos negativos advindos da atividade. 
Prazo: 90 dias; IX. manter a proteção vegetal 
permanentemente verde, utilizando-se da conjugação do 
plantio de gramíneas e leguminosas de “ciclos diferentes”; 
X. Adotar os seguintes procedimentos na remoção da 
cobertura vegetal para executar a atividade: a) suprimir a 
vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 
avança na área; b) picotar todo o material lenhoso e estocar 
para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; c) em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da vegetação; d) obter a manifestação do Instituto 
der Meio Ambiente – IMA quanto a supressão de 
vegetação. Prazo: 90 dias; XI. replantar sempre que 
possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 
retiradas; XII. priorizar a contratação da mão de obra local, 
a fim de minimizar os impactos sócio-econômicos, além do 
conhecimento das particularidades da região pelos 
mesmos; XIII. implantar, imediatamente, faixa de 
segurança para exploração mineral, com sistema de 
segurança e monitoramento de pessoas e animais na área 
de influência direta e indireta do empreendimento; XIV. 
aplicar nas diversas etapas da mineração a Norma 
Regulamentadora NR – 22, com redação dada pela 
Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. apresentar a SEDUR o 
Decreto de Lavra, expedido pelo DNPM, compatível com a 
área da licença, sem o qual esta licença poderá ser 
cancelada. Prazo: 60 dias. XVI. dispor, de imediato, o 
rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, seguindo parâmetros da 
Norma Técnica NBR-13029; XVII. apresentar a SEDUR, 
Carta de Viabilidade da Limpeza Pública de Camaçari – 
LIMPEC, para recolhimento de resíduo sólido. Prazo: 60 
dias. XVIII. efetuar o recolhimento e a destinação final do 
lixo doméstico das faixas marginais da jazida, de acordo 
com o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, 
de 20 de dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; XIX. adotar 
as seguintes medidas quanto à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho que priorize 
medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo 

treinamento e capacitação), conforme normas definidas 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar quando necessário medidas de correção, na 
seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de 
risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do risco no 
meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de 
EPI, estes contemplados, quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XX. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de  
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR,  observando as  recomendações  da  
Coordenadoria de Áreas Verdes desta Secretaria, e não 
permitir estocar e dispor os rejeitos, na vertente da área da 
mineração, assim como espalhá-los pelas frentes da lavra 
e praça de embarque; XXI. fica terminantemente proibida: 
a) modificar e/ou lavrar substância mineral nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP; b) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas áreas onde os usos foram 
previamente estabelecidos em Leis e/ou Decretos 
Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos usos 
existentes, a exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, 
áreas verdes e áreas destinadas a equipamentos 
comunitários etc; c) a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do 
processo de lavra, em locais que possa direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar impactos 
paisagísticos ou danos ao meio biótico; XXII limitar a lavra 
de areia às áreas definidas na poligonal que consta do 
Memorial Descritivo da Área aprovado no DNPM, 
ressalvadas as condições estabelecidas nesta licença e na 
legislação vigente; XXIII. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da exploração 
de jazidas; XXIV. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XXV. não constituir 
ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXVI. não prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, ambulatórios, 
casas de saúde, repouso ou similares; XXVII. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008;

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
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URBANO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

     PORTARIA Nº 034/ 2011
     DE 06 DE JUNHO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 
13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, 
de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 08160/2010, de 08/04/2010, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à CERÂMICA RUBI LTDA, 
inscrito(a) no CNPJ/CPF n° 00.185.592/0001-63, com 
sede à Rua São Rafael, s/n, Parafuso, Camaçari, Estado 
da Bahia, para fabricação de 310.000 peças/mês de blocos 
cerâmicos de seis furos, utilizando 540 toneladas/mês de 
argila como matéria-prima e 400m³/mês de lenha de 
eucalipto como combustível nas fornadas, nesse mesmo 
local, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. utilizar somente produtos 
florestais de fornecedor autorizado pelo órgão florestal 
competente, devendo apresentar a SEDUR o Cadastro e 
Registro de Consumidor de Produtos Florestais, emitido 
pela SEMA/BA. Prazo: 120 dias; II. apresentar, 
anualmente, a documentação comprobatória da origem 
dos produtos florestais utilizados, acompanhado das suas 
respectivas notas fiscais e credencial do fornecedor; III. 
manter a área sempre limpa e enviar os resíduos sólidos 
para Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC; IV. manter, 
fiscalizar e assegurar o uso obrigatório dos equipamentos 
de proteção individual – EPI's e equipamentos de produção 
coletiva - EPC, para todos os funcionários e pessoas 
envolvidas  no processo de  produção, garantindo também 
a adequada proteção aos visitantes; V. manter treinamento 
para os funcionários  da  empresa, contemplando: a) 
princípios fundamentais de segurança a serem 
implantados nas atividades desenvolvidas; b) importância 
do uso correto do EPI como medida de proteção á saúde; c) 
uso e conservação do EPI; d) penas legais associadas ao 
EPI. Apresentar a SEDUR, como anexo do relatório de 
desempenho ambiental, cópia dos certificados e 
fotografias. Freqüência: anual; VI. apresentar: a) projeto 
das instalações sanitárias e do sistema de tratamento de 
efluente doméstico instalado na empresa. Prazo: 60 dias; 
b) comprovante de coleta e destinação do efluente 
doméstico, emitido, respectivamente, pela empresa 
certificada que executou a coleta e pela unidade de 
tratamento licenciada que recebeu o efluente. Prazo: 60 
dias; c) comprovante de recebimento dos resíduos sólidos, 
emitido pela Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC. 
Prazo: 60 dias; VII. utilizar somente substância mineral 
proveniente de fornecedor(es) e jazida(s) licenciados; VIII. 
armazenar adequadamente os efluentes originados nos 
processos de abastecimento e de manutenção de 

máquinas e veículos utilizados na empresa, evitando o 
derramamento do solo e recursos hídrico, e destiná-los 
somente para unidade de tratamento licenciada; IX. 
atender aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento das chaminés da fábrica; X. sanar 
pendências junto a outras instâncias no Âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal; XI. requerer, previamente, a 
competente licença nesta SEDUR, caso exista a intenção 
de alteração no processo e/ou de aumento de produção, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 035/2011
DE 01 DE JUNHO DE 2011

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 
13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, 
de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 08589/2011, de 25/04/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3(três) anos à PRODUMASTER DO NORDESTE 
LTDA,  inscrita no CNPJ sob nº 05.695.884/0001-60, com 
sede na Rua H, s/n, Quadra H, lote 1, Poloplast, 
Camaçari/BA, para produção de 1200t/mês de compostos 
plásticos e aditivos para indústria de transformação 
plástica, nas coordenadas geográficas em décimo de grau 
Lat./Long. – 12.7199/ - 38.32603, nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I. promover periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de programas de 
educação ambiental e realizar treinamento  relacionado ao 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido (PGRS). 
Apresentar a SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença: Documentação comprobatória e 
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resultados obtidos; II. encaminhar o efluente gerado nas 
purgas do sistema de refrigeração para tratamento em 
empresa especializada.ficando proibido o seu descarte em 
corpos d'água ou solo, bem  como. em  sistemas  de  
drenagem de águas pluviais, caso esteja em desacordo 
com os padrões  estabelecidos  pela Resolução CONAMA  
nº 357/2005; III. encaminhar os efluentes sanitários para o 
sistema de tratamento composto por fossa séptico seguida 
de sumidouro. Contratar empresa devidamente licenciada 
para realizar a manutenção periódica desse sistema; IV.  
implantar  sistema de exaustão com filtro, visando a 
retenção e reutilização das partículas suspensas 
compostas por carbonato de cálcio, geradas na fase de 
mistura desse composto. Prazo: 01 ano; V. cumprir as 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego (NRs) pertinente á atividade da empresa; VI. 
cumprir as condições exigida na dispensa de outorga do 
INEMA para o uso de águas subterrâneas; VII. 
Acondicionar adequadamente os resíduos oleosos 
gerados na manutenção preventiva de equipamentos. 
Enviando-os para instalação que reciclem o óleo das 
trocas. Devendo estas unidades estarem licenciadas  para  
este fim. Conforme Resolução CONAMA nº 362/05; VIII. 
armazenar os resíduos sólidos domésticos em recipientes 
fechados. Encaminhando-os para coleta pela limpeza 
pública municipal ou empresa com licença ambiental para 
tal fim, ficando proibido o seu descarte aleatório ou queima 
a céu aberto.priorizando o reuso e  reciclagem dos 
mesmos; IX. dar continuidade ao Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS  
apresentado à SEDUR e em anexo a este processo de 
Licença Ambiental. Incluindo a avaliação quali-quantitativa 
da geração c os programas de: Minimização na Geração. 
Coleta Seletiva e Reciclagem; X. realizar melhorias na área 
de armazenagem temporária de resíduos sólidos. 
Contemplando a instalação de baias. A fim de promover a 
separação seletiva gerados. Prazo 180 dias; XI. atualizar 
periodicamente e implantar junto aos funcionários os 
Programas de Programas de Prevenção de Risco 
Ambiental – PPRA de Controle Médico em Saúde  
Ocupacional – PCMSO. Atendendo suas recomendações 
e medidas de controle; XII. dar continuidade ao Programa 
de Saúde  e Segurança no Trabalho e Plano de 
Emergência Ambiental,  priorizando: a) eliminação das 
fontes de risco: b)controle dos riscos na fonte: c) controle 
dos riscos no meio ambiente do trabalho; d) adoção de 
medidas de proteção individual,  Incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI); XIII. apresentar a SEDUR 
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro da Polícia 
Militar/BA, aprovando o projeto de segurança e combate a 
incêndio da empresa. Prazo: 30 dias; XIV. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

 

 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 036/ 2011
DE 06 DE JUNHO DE 2011

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, de 
06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 13518/2011, de 12/07/2011,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 03(três) anos, á Cerâmica Igarapé Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 34.023.168/0001-34, com sede na Estrada 
Camaçari/Monte Gordo, s/n, km 14, Biribeira, Camaçari/BA, 
para fabricação de artefatos cerâmicos, com capacidade de 
produção diária de cerca de 20.000 peças (blocos), nas 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -
12,62539/-38,20014, nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. apresentar a SEDUR o 
Cadastro e Registro de Consumidor de Produtos Florestais, 
emitido pela SEMA/BA. Prazo: 120 dias; II. queimar nos 
fornos apenas produtos florestais de produtores 
cadastrados no IBAMA ou SEMA/BA, apresentando a 
SEDUR junto com o relatório de  desempenho ambiental da 
empresa cópia das notas de aquisição desses produtos 
junto com a credencial do fornecedor; III.  controlar a 
concentração de material particulado e fumaça, mantendo-
os em conformidade com os padrões  estabelecidos pela  
Resolução  CONAMA nº 03, de 28/07/90; IV. manter e 
garantir o uso obrigatório de equipamentos de produção 
individual (EPI) e equipamentos de produção coletiva 
(EPC), para todos os funcionários e pessoas  envolvidas  no 
processo de  produção; V manter treinamento para os 
funcionários  da  empresa, contemplando: a) regras básicas 
de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI 
como medida de proteção á saúde; c) uso e conservação do 
EPI; d) sanções legais associadas ao EPI. Apresentar ao 
CRA, como anexo do relatório de desempenho ambiental, 
cópia dos certificados e fotografias. Freqüência: anual; VI. 
armazenar o lixo  domestico gerado no empreendimento em 
recipiente fechado e em local coberto, encaminhando-o 
para o deposito municipal; VII. coletar, acondicionar e 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos industriais 
(argila fora de especificação, blocos e lajotas quebradas 
e/ou defeituosos) gerados no empreendimentos, até a sua 
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destinação final.Praticar sempre que possível a sua 
reutilização; VIII. apresentar a SEDUR, até o  último dia útil 
do mês de fevereiro, o relatório de desempenho ambiental 
da empresa, elaborada pela CTGA, contendo: a) 
demonstrativos das ações implementadas, ilustrados com 
gráficos e planilhas; b) situação dos condicionantes  da  
licença em vigor; c) acidentes porventura ocorridos a sua 
causa e as medidas adotadas; d) treinamentos realizados; 
e) outras informações relevantes. Freqüência: anual; IX. 
utilizar apenas matéria prima proveniente de  jazidas que 
possuam Licenciamento  Ambiental e Mineral em vigor, 
apresentado a SEDUR cópia das referidas licenças; X. 
cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- 
PPRA aprovado no INEMA/BA (antigo CRA) e implementar 
junto com o relatório de desempenho ambiental o relatório 
de execução; XI. apresentar e executar projeto paisagístico 
no entorno da fábrica, priorizando a utilização de espécies 
vegetais nativas. Prazo 120 dias. X. requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 037/ 2011
DE 06 DE JUNHO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, de 
06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 03960/2011, de 18/02/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à BOM PESCADO LTDA, CNPJ 
03.834.098/0001-70, com sede no(a) Rua Filogônio de 
Oliveira, 78, Barra do Pojuca, Camaçari/BA, para a compra, 

beneficiamento e venda de pescados, quantidade: <1(uma) 
tonelada de produto/dia, nesse mesmo local e Município, 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -
12,59068 / -38,048510, Zona de Ocupação Consolidada - 
ZOCON 6 da MACROZONA: MG-ZU.3 - Barra de Pojuca, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes, observando também exigências da licença 
anterior, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente – 
IMA/Bahia (antigo CRA): I. direcionar as águas pluviais para 
infiltração no solo; II. operar as fossas sépticas em 
conformidade com a NBR 7.229 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, realizando a manutenção 
periódica e preventiva dos equipamentos do sistema de 
esgotamento sanitário; III. cumprir as Normas 
Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho, 
aprovadas pela Portaria nº 3.214/1978 e outras vigentes, 
quanto à atividade industrial em questão; IV. dispor 
adequadamente para coleta, pela Limpeza Pública de 
Camaçari – LIMPEC, os resíduos sólidos gerados nesse 
empreendimento; V. dispor adequadamente os resíduos do 
sistema de esgotamento sanitário desse empreendimento 
na Estação de tratamento operada pela Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento S.A. - EMBASA; VI. apresentar 
Manifestação, emitida pela EMBASA, para lançamento de 
efluente da empresa no sistema de esgotamento sanitário 
de Barra de Pojuca. Prazo: 90 dias; VII. renovar e apresentar 
os seguintes documentos: a) Certificado de Inspeção 
Estadual, emitido pela Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia - ADAB; b) Cadastro Técnico Federal (Certificado de 
Regularidade), emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis - IBAMA; c) 
Certificado de Registro (Indústria Pesqueira), emitido pela 
Secretaria Especial da Aqüicultura e Pesca – SEAP da 
União; VIII. manter–se atualizado e obediente perante as 
normas sanitárias; IX. participar, sempre que possível, de 
ações e projetos de educação ambiental; X. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para alteração 
que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE
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RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO REFERENTE AO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO LOTEAMENTO LAGOAS 
DE GUARAJUBA, NA FORMA ABAIXO:
Reti-Ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente ao projeto Urbanístico Denominado Loteamento 
Lagoas de Guarajuba situado no Distrito de Monte Gordo, 
Município de Camaçari que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Públ ico interno, inscr i ta no CNPJ/MF sob n. 
14.109.763/0001-80, com sede na Avenida Francisco 
Drumond, Centro, Camaçari-Ba, neste ato representada 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. JOSÉ 
CUPERTINO DE SANTANA FILHO ,  doravante 
denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 
e, do outro lado,  ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., empresa constituída através de 
contrato social registrado na JUCEB, sob nº 
14.699.154/0001-85, com sede e foro na Avenida Vasco da 
Gama, 2893, sala 102, Salvador, Capital do Estado da 
Bahia, devidamente representada por GILBERTO VIEIRA 
TAVARES, EDVALDO VIEIRA TAVARES, TEREZINHA DE 
FÁTIMA VIEIRA TAVARES, EDVALDO VIEIRA TAVARES, 
MARIA APARECIDA VIEIRA TAVARES, NANCY VIEIRA 
TAVARES DE MATOS, ELISABETH VIEIRA TEIXEIRA E 
JAIME TAVARES CALDAS, doravante denominados 
PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente, o MUNICÍPIO retifica o TAC que deu origem 
ao Projeto Urbanístico denominado Loteamento Lagoas de 
Guarajuba. A retificação refere-se à mudança na Cláusula 
Primeira e na Cláusula Segunda do Termo de Acordo e 
Compromisso, nas condições em que segue: O Loteante é 
senhor e legitimo proprietário em mansa e pacifica posse e 
domínio de uma gleba medindo integralmente a superfície 
de 1.712,082,00 m². A área destinada as vias de acesso 
mede 174.095,00 m². E a área comercializável propriamente 
dita mede 661.289,00m²; fracionadas  em 13 quadras  com 
623 lotes assim descriminados: Quadra I, nº de lotes 49, 
área 50.600,00 m²; Quadra II, nº de lotes 112, área 
112.000,00m²; Quadra III, nº de lotes 65, área 71.507,00m²; 
Quadra IV, nº. de lotes 26, área de 27.928,00m²; Quadra V, 
nº de lotes 35, área 36.050,00m²; Quadra VI, nº de lotes 34, 
área 34.120,00 m²; Quadra VII, nº de lotes 09, área 
10.831,00m²; Quadra VIII, nº de lotes 65 área 67.746,00m²; 
Quadra XIX, nº de lotes 74, área de 80.372,00m²; Quadra X 
nº de lotes 24 área 28.086,00m²; Quadra XI, nº de lotes 56, 
área 58.967,00m²; Quadra XII, nº de lotes 36 área 
41.887,00m²: Quadra XIII, nº de lotes 38, área 41.190,00m². 
Ficam excluídas do projeto as seguintes áreas: 
123.600,00m², correspondente a faixa de domínio do 
DERBA; 142.229,00m², correspondente a áreas alagadiças; 
225.000m² correspondentes a áreas de Lagoas, tudo de 
acordo com o quadro demonstrativo da Planta Comercial 
aludida na Cláusula Segunda, sendo respeitadas as 
condições estabelecidas e os parâmetros específicos para 
este tipo de atividade, tendo em vista o constante do 
Processo Administrativo n°04187/2010
CLÁUSULA SEGUNDA
Por ser condição essencial de aprovação do Loteamento 
pela Prefeitura, a Loteante obriga- se: I- Cumprir e fazer 
cumprir nos estritos termos do que lhe couber, o plano de 
parcelamento constante do Processo nº 7182/78 PMC, 
aprovação em 20.09.78 pela Prefeitura, integralizando, pelo 

  

 

memorial descritivo, documentação jurídica, plantas e 
projetos a enunciadas, e que não poderão sofrer quaisquer 
modificações a não ser mediante prévio assentimento: 
escrito do Executivo Municipal: 01- Planta de situação do 
contexto do Plano Piloto para a orla marítima; 02- Planta de 
localização; 03- Planta Comercial; 04- Planta Técnica; 05- 
Planta de Urbanização; 06-Esquema de drenagem; 07- 
Planta de detalhes do sistema viário; 08- Projeto elétrico. 
08.1- Projeto elétrico; 08.2- Projeto elétrico; 08.3- Projeto 
elétrico; II- A respeitar e fazer respeitar na execução do 
plano descrito na cláusula primeira, toda a legislação 
concernente a matéria; III- Revogado; IV- A construir as suas 
expensas a infra-estrutura abaixo descriminada, num prazo 
de conclusão não superior a 18 meses contados ininterrupta 
e consecutivamente, da data de aprovação por Decreto, do 
loteamento a que se refere o presente instrumento; a) 
Sistema Viário para as vias de acesso; 1- Terraplanagem – 
Serviço de Limpeza do terreno com desmatamento e  
destocamento, escavação, carga e transporte de materiais 
para aterro e compactação do sub-leito; 2- Pavimentação 
após a regularização do sub-leito, a pavimentação será 
executada também a sinalização com uso de placas de 
regulamentação, e de indicação de ruas e outros 
logradouros públicos. b) Meios- fios ao longo das vias – 
serão implantados meios-fios de pedra ou concreto no traço 
de 1:4 assentados sobre berço de concreto magro, com 
apoio semicônico de  concreto simples nas juntas pelo lado 
interno; c) Marcos de concreto nos vértices dos Lotes 
comercializáveis, serão implantados marcos de concreto 
com pelo menos 50 cm de altura acima do nível do terreno; 
d) Rede de energia elétrica e iluminação pública - a rede de 
distribuição de energia elétrica e iluminação pública será 
executada de acordo as especificações  da Coelba e 
conforme  projeto complementar aprovado pela Prefeitura. 
e) Drenagem - serão executados em tijolos maciço ao longo 
das vias caixas de sarjetas (40x60,m) 40,00m e 40,00m com 
sumidouro em anexo sendo as águas cobertas em manilha 
porosa, com diâmetro de 0,20cm e drenadas para as lagoas 
obedecendo a topografia do terreno. f) Arborização e 
Ajardinamento: O proprietário loteante obriga-se através de 
presente Termo de Acordo e Compromisso a ampliar e 
diversificar a arborização apresentada no projeto 
complementar aprovado pela Prefeitura, utilizando para 
tanto, as seguintes espécies ornamentais, algodoeiro da 
praia, figueiro de restinga, aroeira da praia, outizeiro e 
palmeiras (piaçava, palmeira imperial, etc.) como também 
na área verde de domínio público, obriga-se a plantar uma 
arvore de porte para cada 100,00 m², bem como ao longo 
das faixas de domínio, das vias de acesso a cada 26,00m, 
utilizando para tanto as espécies retro mencionadas, e mais 
o seguinte: cajueiro, tamarindo, abacateiro da praia, 
amendoeira etc. V- Fazer constar em cada uma das 
escrituras de compra e venda, o contrato de promessa de 
compra e venda que venha celebrar, a sua obrigatoriedade, 
bem como de terceiros adquirentes ou contratantes de não 
edificar nem permitir  edificar nos lotes,quaisquer que sejam 
as formas dimensões ou situações, mais de uma unidade 
domiciliar, consignado também nos instrumentos retro 
mencionados que a taxa de ocupação do lote não poderá 
ultrapassar 30% da área total; que o coeficiente de utilização 
é 0,5; que a edificação deverá ter recuo no mínimo de 
10,00m com relação as ruas, a partir do alinhamento do 
gradil; VI- Comunicar a Prefeitura através do Departamento 
de Cadastro Imobiliário os lotes vendidos ou prometidos à 
venda, no prazo de 30 dias da celebração dos respectivos 
contratos, sob pena da Loteante responder solidariamente 
pela tributação correspondente aos lotes negociados; VII – 
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Tomar providencia no sentido de evitar obstrução, acúmulo 
de lama, pedras aterro ou quaisquer outros inconvenientes, 
comprovadamente resultantes das obras ou serviços 
realizados na área do loteamento, que possam ou venham 
prejudicar a estética urbana, a propriedade de terceiros ou 
dificultar o tráfego e o trânsito na via pública. 
Parágrafo Único 
Fica estabelecido que a prefeitura somente expedirá alvarás 
para construção em lotes para logradouros, onde já estejam 
executados os serviços mencionados nas alíneas a, b, c, d, 
e, f, do item IV desta Cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA

A prefeitura, desde logo, libera a loteante para iniciar as 
obras catalogadas na cláusula anterior, em caráter precário, 
após publicação do Decreto de Aprovação do loteamento 
exarado pelo chefe do Executivo Municipal. Parágrafo 1º - 
Entretanto a concretização material da liberação 
estabelecida no Caput desta Cláusula, deverá ser 
imediatamente comunicada a Prefeitura pela Loteante, 
sobre pena de equiparar-se o loteamento a obra 
clandestina, sujeitando-se a Loteante a uma multa Cr$ 
10.000,00. Parágrafo 2º - A multa prevista no parágrafo 
anterior constituir-se-á obrigação da loteante, após a prévia 
notificação expedida por órgão da Prefeitura, e deverá ser 
recolhida aos cofres da Coordenação da Receita Municipal 
em prazo não superior a 48 h. do recebimento da 
notificação. Parágrafo 3º - O não recolhimento da multa 
pactuada no parágrafo segundo, implica em imediata 
cobrança executiva por via judicial.
CLÁUSULA QUARTA
Como garantia real do comprimento de todo o estipulado 
neste instrumento, e especialmente como garantia da fiel 
execução das obras e serviços, da responsabilidade da 
Loteante, previsto nas alíneas a, b, c, d, e, f, do item IV da 
cláusula segunda, esta cauciona à Prefeitura, em primeira 
hipoteca, a área de 262.814,00m² exteriorizada através do 
número de quadras e lotes abaixo, tudo de conformidade ao 
disposto do Art. 770, parágrafo primeiro do Código de 
Contabilidade da União. Quadra I, nº de lotes 01 ao 49, área 
de 50.600,00 m²; Quadra V, nº de lotes, do 01 ao 36, área de 
36.050,00m²; quadra VI, nº de lotes de 01 ao 34, área 
34.120,00m²; Quadra XI, nº de lotes 01 ao 56 área de 
58.967,00m²; quadra XII, nº de lotes do 01 ao 36, área de 
41.887,00m²; Quadra XIII, nº de lotes nº 01 ao 38, área 
41.190,00m². Parágrafo 1º - a caução ora pactuada, 
somente será liberada pela Prefeitura, após o cumprimento 
das obras e serviços previstos nas alíneas a, b, c, d, e, f, item 
IV. Cláusula segunda. Parágrafo 2º A comercialização dos 
lotes caucionados, condiciona-se a anterior liberação para 
Prefeitura após vistoriar as obras e serviços referidos no 
Parágrafo anterior e lavratura do correspondente termo de 
liberação. Parágrafo 3º - Em caso de descumprimento ao 
ajustado nas alíneas a, b, c, d, e, f, item IV, cláusula  
segunda, dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura 
promoverá a Ação Judicial competente, objetivando 
adjudicar ao seu patrimônio os lotes hipotecados, 
providenciando os meios necessários a consecução das 
obras e serviços mencionados.
CLÁUSULA QUINTA
Á Loteante obriga-se a apresentar a Prefeitura, no prazo não 
superior a 90 dias contados da data da publicação do 
Decreto de Aprovação do Loteamento, a certidão de 
inscrição de constituição hipotecaria convencionada na 
cláusula 4º, bem como a certidão de Inscrição do 
Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis da 
circunscrição competente. Parágrafo 1º - O atendimento das 

obrigações constantes no “Caput” desta Cláusula liberará a 
Prefeitura para a após o recolhimento aos seus cofres da 
taxa de licença para construção, expedir o competente e 
definitivo alvará de licença para a implantação das obras 
especificadas nas alíneas a, b, c, d, e, f, item IV; Cláusula 2º. 
Parágrafo 2º. da mesma forma, o descumprimento do 
ajustado nesta cláusula  acarretará nas seguintes 
penalidades ao Loteante: a- multa no valor Cr$ 20.000,00 
acompanhada de notificação para imediata paralisação das 
obras, até total regularização das obrigações ajustadas; b) 
Havendo descumprimento do pactuado na alínea anterior, 
facultará a Prefeitura interditar a obra por meios  
administrativos próprios, utilizando os competentes da 
vigilância administrativa,  somente autorizando o 
prosseguimento, após a regularização de todas as 
obrigações pendentes perante a Prefeitura, e, notadamente, 
prescritas, nesta cláusula. Parágrafo 3º- A interdição da 
obra, não libera a Loteante da obrigação de recolher aos 
cofres da Prefeitura a multa prevista na alínea a do 
Parágrafo 2º, e o não recolhimento implica em imediata 
execução por via judicial. Parágrafo 4º- O disposto no 
parágrafo segundo, alíneas a e b, e parágrafo terceiro desta 
cláusula, aplica-se do mesmo modo caso o Loteante 
inobserve  total ou parcialmente as obrigações constantes 
em todos os itens, incisos ou alíneas da cláusula segunda e 
da cláusula sétima. 
CLÁUSULA SEXTA
As infrações das cláusulas que não tenham penalidades 
especiais, terão multas variáveis de Cr$ 5.000,00 a 
Cr$10.000,00 a critério da Prefeitura, aplicando-se o dobro 
nos casos de reincidência.
CLÁUSULA SÉTIMA
A Loteante obriga-se por si e seus sucessores, fazer constar 
em escritura, contrato de promessa de compra e venda, 
escritura de hipotecas ou quaisquer outros tipos de 
alienação ou gravames que vier celebrar, a existência do 
presente instrumento contratual, consignado a 
obrigatoriedade das partes em cumprir ou fazer cumprir-lo, 
em todos seus termos.
CLÁUSULA OITAVA 
Reputam-se inalienáveis as vias de comunicação, os 
logradores públicos, espaços livres e áreas verdes de uso 
público, que independentemente de qualquer transcrição, 
ficam afetadas ao patrimônio público Municipal.
CLÁUSULA NONA 
A Prefeitura incubir-se-á de junto a Legislativa Municipal, 
providenciar nomenclatura de ruas e logradouros 
constantes do plano de loteamento, sendo que, o órgão 
Municipal competente, providenciará o plaqueamento dos 
mesmos, após publicação do Decreto correspondente, e 
entrega perfeita e acabada pela Loteante. 
CLÁUSULA DÉCIMA
Com exclusão de qualquer outro, as partes elegem o foro da 
comarca e sede do Município de Camaçari, para dirimir as 
questões resultantes desse instrumento. E por estarem 
justos e contratados, as partes assinam o presente 
instrumento em 06 vias do mesmo teor, forma e efeito 
judiciais em presença de duas testemunhas instrumentárias 
que também subscrevem. Camaçari, 21 de setembro de 
1978 (assinado) pelo Eng. Humberto Henrique Garcia Ellery 
e o Sr. Ruy Viera Tavares e mais duas testemunhas. O 
referido é verdade e dou fé. Mata de São João de 21 de 
Setembro de 1978. Certifico  que  na coluna de averbações 
do livro B, nº 4, sob nº 649, consta o seguinte: aditamento do 
Termo de Acordo e  Compromisso para o empreendimento  
denominado LAGOA DE GUARAJUBA. Primeiro Termo 
Aditivo de Reti-Ratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso assinado em 21 de setembro de 1978, para 
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parcelamento de uma área situada á margem esquerda da 
BA-099 (Salvador- Itacimirim) próximo ao acesso de 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, que entre si fazem a Prefeitura 
Municipal de Camaçari, representada pelo seu titular 
Engenheiro Humberto Henrique Garcia Ellery, e de outro 
lado o Sr. Ruy Vieira Tavares, neste ato, como proprietário e 
bastante procurador dos abaixos relacionados nos 
seguintes termos: Aos 11 dias do mês de outubro do ano 
de1978, na Prefeitura Municipal de Camaçari, perante o seu 
representante legal o Sr. Prefeito Engº Humberto Henrique 
Garcia Ellery, presente as testemunhas abaixo assinados 
compareceu o Sr. Ruy Vieira Tavares, que acordam pelo 
presente em reti- ratificação o Termo de Acordo e 
Compromisso assinado em 21.09.1978, registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca 
de Mata de São João, Estado da Bahia nos livros A nº 01, sob 
nº 795, fls. 197 e livro B, nº 4   sob nº 649, fls. 77v, datado de 
21.09.1978, pela sub oficial Helena Coêlho dos Santos 
Gomes, no impedimento ocasional da Titular na forma 
abaixo descrita: Cláusula I- O cabeçalho  do termo original 
de Acordo e Compromisso passa a vigorar com a seguinte 
redação: Aos 21 dias do mês de setembro de 1978, no 
Gabinete do Sr. Prefeito Engº. Humberto Henrique Garcia 
Ellery  e perante ele, presente as testemunhas ao final 
firmadas compareceu  o Sr. Ruy Viera Tavares residente da 
cidade de Salvador, à Rua Ubaranas, s/nº,edifício Jóia da 
Concha, aptº 202, com CPF nº 031.236.354/87, proprietário 
e bastante procurador dos Srs. Alvanisia Tavares Arruda e 
seu marido Francisco Irapuan Arruda, Nancy Vieira Tavares 
de Matos, Antonio Lima de Matos, Edvaldo Vieira Tavares e 
sua mulher Maria Aparecida dos Santos Viera Tavares, 
Florisvaldo Alves Teixeira e sua mulher Elisabeth Vieira 
Teixeira, Gilberto Viera Tavares e sua mulher Terezinha de 
Fátima Carvalho Tavares, conforme cópias autenticadas 
dos instrumentos de procuração pública passado pelo 
Tabelião de Notas, Eduardo Calvacante Silva em 18 de maio 
de 1978 e Tabelião de 18º Oficio de Notas do Estado Do Rio 
de Janeiro, livro 422, fls. 95, em 10 de março de 1978 foi dito 
pelo mesmo que na qualidade de Senhor e legítimo 
possuidor e proprietário, juntamente com as outorgantes 
referidos, em mansa e pacifica posse e domínio de uma área 
de terra própria  denominada Fazenda Itaipu, situada 
próxima ao trevo de acesso a Guarajuba, localizado no 
Distrito de Monte Gordo, Município de Camaçari Estado da 
Bahia, segundo consta dos formais de partilha, passado 
pelo Cartório dos Feitos Civis, da Comarca de Mata de São 
João, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia, sob, nºs. 
3218, 3208, 3202, 3205, 3207, 3206, e de acordo com o 
despacho do Sr. Prefeito Municipal datado de 20.09.78, 
exarado ao processo nº 7.182/78 - PMC de 02.08.78, no qual 
pede o requerente a aprovação para parcelar e urbanizar a 
mencionada área de terras, vem a vista do projeto 
apresentado em 07 vias, assinado o presente termo o Sr. 
Ruy Viera Tavares, adiante denominado Loteante, e a 
Prefeitura Municipal Camaçari, adiante denominada 
Prefeitura, acordam e se comprometem, por si, seus 
herdeiros e sucessores a executar o parcelamento 
solicitado, com inteira subordinação  ás condições 
seguintes, Cláusula II- Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor  as demais disposições do Termo de Acordo e 
Compromisso assinado em 21.09.78, não alterados pelo 
presente instrumento, que passa a fazer parte integrante do 
Termo original e por estarem em  pleno acordo, firmam o 
presente em 07 vias de igual teor juntamente com 02 
testemunhas abaixo assinadas, para produza seus efeitos 

legais.
Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que 
seja, as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para 
dirimir as questões resultantes deste instrumento, que 
deverá ser lavrado e registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis e documentos competente, no prazo de 30 (trinta) 
dias.
Ficam ratificados os demais termos do TAC original, não 
alterados pelo presente instrumento.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JUNHO DE 2011.

____________________________________
JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

__________________________________________
 ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EDVALDO VIEIRA TAVARES

___________________________________________
 ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

GILBERTO VIEIRA TAVARES

                    
________________________________________

 GILBERTO VIEIRA TAVARES                     

                   
________________________________________
TERESINHA DE FÁTIMA CARVALHO TAVARES

               
________________________________________

EDVALDO VIEIRA TAVARES                              

                   
________________________________________

MARIA APARECIDA VIEIRA TAVARES
                   

________________________________________   
NANCY VIEIRA TAVARES DE 

                   
________________________________________

ELISABETH VIEIRA TEIXEIRA

_______________________
JAIME TAVARES CALDAS

TESTEMUNHAS:

1_____________________________________________             
 CPF/MF: 

2. ____________________________________________
 CPF/MF:                               
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COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,

Resolução n°. 01 de 02 de junho de 2011

Dispõe sobre a eleição da Diretoria Executiva 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência – CMDPD para mandato de 
02 de junho de 2011 a 01 de junho de 2013, e 
dá outras providências.

Comissão de Organização do Conselho Municipal das 
 Pessoas com Deficiência, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Municipal nº 1045, de 22 de 
dezembro de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 1145 de 15 
de abril de 2011 e, por deliberação à unanimidade dos 
conselheiros presente na Assembléia Geral realizada no dia 
02 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar os nomes dos 
Conselheiros eleitos para Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD 
para mandato de 02 de junho de 2011 a 01  de junho de 
2013., na Assembléia Geral realizada no dia 02 de junho de 
2011, assim constituída:

I- Presidente: Elton Pires Brito
II- Vice-presidente: Rosibel dos Santos Pinto Lopes;
III- Secretária-geral: Maria de Fátima Messias Cidreira.

Art. 2º A Diretoria Executiva eleita do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
– CMDPD exercerá mandato no período de 02 de junho de 
2011 a 01 de junho de 2013.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, em Camaçari - Bahia, aos dois dias do mês 
de junho do ano de dois mil e onze. 

Comissão de Organização do Conselho Municipal das 
Pessoas com Deficiência

ASSEMBLÉIA PARA ESCOLHA DAS ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA COLEGIADO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BIENIO, 2011/2013.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS 
ENTIDADES NÃO  GOVERNAMENTAIS Nº 002-2011

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA no uso das atribuições que lhe são conferidas 
torna pública, para efeitos legais, julgamento dos 
requerimentos das inscrições das entidades não-
governamentais pleiteantes para o colegiado do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para o 
biênio 2011/2013.

-  ASSOCIAÇÃO CAMAÇARIENSE DE ATLETAS COM 
DEFICIÊNCIA- ACAD
-   UNIÃO DOS DEFICIÊNTES DE CAMAÇARI- UDEC
- ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS E 
TRANSPLANTADOS DE CAMAÇARI E REGIÃO
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE CAMAÇARI- APAE
-   ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE CAMAÇARI
-   ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI 
- ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE 
CAMAÇARI
As Entidades interessadas têm o prazo de 24h a contar a 
partir da publicação desta, para interpor recurso.

Comissão de Organização do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência Camaçari-BA,  

________________,___________________,__________
SEDES                       SESAU                                 SEDUC

_________________,___________________._________
UOSCC                       ADVC                                  ADC

_________________________________________
ACAD                                   ARCTC

PORTARIA Nº. 053/2011,

DE 06 DE JUNHO DE 2011.

“Nomeia Servidor Efetivo, Cedido Pela 
Administração Pública Direta, para 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 atribuições legais que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 
e do Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 
Considerando o Processo Administrativo nº. 07370/2011, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Camaçari;
Considerando o Decreto de 19 de maio de 2011, publicado 
na pg. 10, do Diário Oficial do Município – DOM nº. 413, de 
28 de maio a 03 de junho de 2011, que colocou a servidora 
Elinalva Guillarducci de Souza, ocupante do cargo de 
provimento efetivo, matrícula nº. 8193-9, à disposição da 
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Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, 
nos termos do Decreto Municipal nº. 4726, de 17 de fevereiro 
de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, ELINALVA GUILLARDUCCI DE 
SOUZA, para o cargo de Assessora Jurídica, Símbolo GES - 
II, lotada na Assessoria Jurídica - ASJUR desta 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
Município de Camaçari – STT, a partir de 01 de junho de 
2011.
Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data da sua 
assinatura, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2011.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 054/2011,

DE 06 DE JUNHO DE 2011.

“Altera a circulação de veículos na área 
central do município de Camaçari, no 
período de 08 de junho de 2011 a 03 de julho 
de 2011 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 atribuições que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2001, 
com fulcro no inciso XXXVIII, artigo 2º, do Decreto Municipal 
nº. 4368/2007;

Considerando os festejos juninos, bem como a 
intensificação das compras que antecedem e sucedem ao 
período, o aumento da circulação de pessoas na região 
central do município, visando assim o ordenamento do fluxo 
de veículos automotores, ciclomotores, motocicletas e 
motonetas;

RESOLVE:

Art. 1º. Liberar as áreas abaixo especificadas 
para estacionamento de veículos, no período de 08 de junho 
de 2011 a 03 de julho de 2011:

I - Lado esquerdo da Rua da Bandeira, no 
trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a 
Praça Desembargador Monte Negro;

II - Lado esquerdo da Avenida Getúlio Vargas, 
no trecho compreendido entre a Avenida Eixo Urbano 
Central até a Rua Santa Bernadete;

III – Lado Direito da Avenida Eixo Urbano 
Central, no trecho compreendido entre o início da Avenida 
Getúlio Vargas até o início da Rua Rio Madeira.

Art. 2º. Proibir o estacionamento de 
motocicletas e motonetas no lado esquerdo da Avenida 
Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre a Avenida 
Eixo Urbano Central e a Rua Santa Bernadete.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a 
partir da sua assinatura, deixando de produzir seus efeitos, 
automaticamente, a partir da 0 h (zero hora) do dia 04 de 

julho de 2011.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 050/2011,
DE 23 DE MAIO DE 2011.

“Nomeia Servidor para 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 atribuições legais que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 
e do Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, ADRIANO DAMASCENO, para o cargo 
de Supervisor de Transporte, Símbolo GAS - II, lotado na 
Diretoria de Transporte Público – DTP desta 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
Município de Camaçari – STT, a partir de 02 de maio de 
2011.
Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data da sua 
assinatura.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 051/2011,
DE 01 DE JUNHO DE 2011.

“Nomeia Servidor para 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 atribuições legais que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 
e do Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, MARIDALVA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, para o cargo de Secretária Executiva II, Símbolo 
GAS - IV, lotada na Ouvidoria desta Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público do Município de Camaçari – 
STT, a partir de 01 de junho de 2011.
Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data da sua 
assinatura.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
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DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº.  052/2011,

DE 01 DE JUNHO DE 2011.

“Autoriza a circulação dos veículos 
vinculados à ATAC – Associação das 
C o o p e r a t i v a s ,  A s s o c i a ç õ e s  e  
Permissionários do Serviço de Transporte 
Alternativo e Complementar do Estado da 
Bahia, no município de Camaçari, desde 
que realizando serviço de transporte 
coletivo exclusivamente intermunicipal 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 atribuições legais que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 
e do Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, e:
- Considerando o Mandado de Segurança impetrado pela 
ATAC – Associação das Cooperativas, Associações e 
Permissionários do Serviço de Transporte Alternativo e 
Complementar do Estado da Bahia em face da AGERBA – 
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Energia, Transporte e Comunicações da Bahia, Processo 
Número: 0031685-95.2009.805.0001, 
- Considerando ainda a interposição de Agravo (Processo 
Número: 0005971-68.2011.805.0000-0), em face da 
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 
suprareferido, no sentido de deferir o pedido de liminar de 
continuidade dos serviços dos Impetrantes/Agravantes nos 
termos e condições assinalados na decisão;

RESOLVE

Art. 1.º - Autorizar a circulação de 
veículos vinculados à ATAC – Associação das Cooperativas, 
Associações e Permissionários do Serviço de Transporte 
Alternativo e Complementar do Estado da Bahia, desde que 
realizando o transporte de natureza exclusivamente 
INTERMUNICIPAL, enquanto perdurar as razões que 
motivaram a decisão que outorga à categoria referida 
possibilidade.

Parágrafo Único: Os veículos que 
exercerem suas atividades além dos limites fixados na 
presente portaria, ficarão sujeitos às penalidades legais 
cabíveis.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO

PORTARIA Nº. 045/2011,
DE 03 DE MAIO DE 2011.

“Nomeia Servidor para 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; Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007,  e 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, MÁRIO EDUARDO 
DE JESUS BARBOSA, para o cargo de Assessor Técnico, 
Símbolo GES – II, Lotado na Assessoria Técnica – ASTEC 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a 
partir de 03 de maio de 2011.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial- SECAD n.º 
0051/2011, que tem como objeto Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de Fornecimento 
de Lanches e Refeições, para atender as demandas da 
Secretaria de Esporte e lazer – SEDEL, à empresa MÁRCIA 
OLIVEIRA RODRIGUES – ME, com o valor global de 
R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).  Data da 
Homologação: 20/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial- SECAD n.º 
0052/2011, que tem como objeto Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Recarga de 
Tonner e Troca de Cilindro para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Camaçari, à empresa PRINTER 
INFORMÁTICA LTDA – ME, com o valor global de 
R$145.583,00 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e 
oitenta e três reais).  Data da Homologação: 13/05/2011. 
LUIZ CARLOS CAETANO. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial- SECAD n.º 
0057/2011, que tem como objeto Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de Fornecimento 
de Refeições Prontas para serem consumidas pelos 
Brigadistas e Agentes da Defesa Civil do município de 
C a m a ç a r i ,  à  e m p r e s a  C R E S E  C O M É R C I O  
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, com o 
valor global de R$81.965,00 (oitenta e um mil, novecentos 
e sessenta e cinco reais).  Data da Homologação: 
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20/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO. 

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

PREGÃO Nº 042/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Inseticidas, 
Larvicidas e Raticidas, destinado a Secretaria de Saúde – 
SESAU, visando atender as necessidades de controle de 
formigas, outros insetos e roedores, no município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/05/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 010/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para serviços complementares de suporte ao programa 
Municipal de Urbanização integrada na Bacia do Rio 
Camaçari e Urbanização do Povoado de Caraunas em 
Arembepe, no Município de Camaçari, Ba. Vencedor: 
QUADRANTE, PLANEJAMENTO, TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. Valor: R$ 349.248,82 
(trezentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e dois centavos). Data da 
Homologação: 18/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 079/2011 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE -  
OBJETO: Aquisição de cadeira de rodas motorizada, para 
ser entregue aos pacientes do Centro Multiprofissional de 
Reabilitação Física do município de Camaçari, Bahia. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 08/06/2011. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Concorrência n.º 002/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para a execução das obras de urbanização de 
assentamentos precários na comunidade de Buris Satuba 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato de 
repasse nº 301.507-81/2009. Vencedor: MAF PROJETOS 
E OBRAS LTDA. Valor: R$ 11.305.760,52 (onze milhões 
trezentos e cinco mil setecentos e sessenta reais e 
cinqüenta e dois centavos). Data da Homologação: 
03/06/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

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

PREGÃO Nº 033/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos, destinados ao Centro de 
especialidades Odontológicas e Unidades da Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 053/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE -
OBJETO: Registro de preços para aquisição de vacina 
meningocócica, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 10/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0124/2011. CONTRATADO: a EMPRESA 
PRINTER INFORMÁTICA LTDA – ME.  LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial - SECAD nº. 0052/2011 OBJETO: 
Prestação de Serviços de Recarga de Tonner e Troca de 
Cilindro para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari. Valor global de R$145.583,00 
(cento e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e três 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/ Atividade 2019, 
4005 e 4030, Elemento de Despesa 3390.30.00.00, Fontes 
0100.000, 0101.030 e 0102.020. Data da assinatura: 
17/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. 

 

CONTRATO Nº. 0151/2011. CONTRATADO: a EMPRESA 
MARCIA OLIVEIRA  RODRIGUES – ME.  LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial - SECAD nº. 0051/2011 OBJETO: 
Fornecimento de Lanches e Refeições, para atender as 
demandas da Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL. Valor 
global de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais). 
Dotação Orçamentária: pelo Projeto Atividade 4069, 
Elemento de Despesa 33.90.39.00. 00 Fonte: 0100.000. 
Data da assinatura: 26/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO 
– Prefeito Municipal. 

CONTRATO Nº. 0152/2011. CONTRATADO: a EMPRESA 
CRESE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME.  LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD nº. 
0057/2011 OBJETO: Prestação de Serviço de 
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Fornecimento de Refeições Prontas para serem 
consumidas pelos Brigadistas e Agentes da Defesa Civil 
do município de Camaçari. Valor global de R R$81.965,00 
(oitenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 4074, Elemento 
de Despesa 33.90.39.00. 00 fonte: 0100.000.Data da 
assinatura: 25/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – 
Prefeito Municipal. 

CONTRATO N.º 131/2011. CONTRATADA: QUADRANTE, 
PLANEJAMENTO, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA-ME. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS n.º 
010/2011. OBJETO: Contratação de empresa para 
serviços complementares de suporte ao programa 
Municipal de Urbanização integrada na Bacia do Rio 
Camaçari e Urbanização do Povoado de Caraunas em 
Arembepe, no Municipal de Camaçari. Valor: R$ 
349.248,82 (trezentos e quarenta e nove mil duzentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1129; 1028 Elementos de 
despesa: 4.4.90.51;3.3.90.39 Fonte: 0100.000; Data da 
assinatura: 19/05/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 114/2011. CONTRATADO: THAIANA 
GRÁFICA LTDA-ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 
004/2011 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de 
impressos gráficos (formulários) para atender as 
necessidades dos diversos setores da Secretaria de Saúde 
do município de Camaçari – Bahia. Vencedora do Lote 01. 
Valor Global: R$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois 
m i l  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: 4026, 4027, 4028, 4030, 4032, 4033; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0102.020, 
0114.025, 0114.026, 0114.027. DATA DA ASSINATURA: 10 
de junho de 2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

CONTRATO N.º 168/2011. CONTRATADO: CITIMEDI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 079/2011 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de cadeira de rodas 
motorizada, para ser entregue aos pacientes do Centro 
Multiprofissional de Reabilitação Física do município de 
Camaçari, Bahia Vencedora do Lote 01. Valor Global: R$ 
99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4030; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00; Fonte: 0100.000. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2011. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 

CONTRATO N.º 0164/2011. CONTRATADA: MAF 
P R O J E T O S  E  O B R A S  LT D A .  L I C I TA Ç Ã O :  
CONCORRENCIA N.º 002/2011. OBJETO: Contratação de 
empresa para a execução das obras de urbanização de 
assentamentos precários na comunidade de Buris Satuba 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato de 
repasse nº 301.507-81/2009. Valor: R$ 11.305.760,52 
(onze milhões trezentos e cinco mil setecentos e 
sessenta reais e cinqüenta e dois centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1066; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 0100.000; 0124.012. Data da 
assinatura: 08/06/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 

. 

1 4 5 / 2 0 1 1 .  C O N T R A T A D A :  T E C N O C E L L  
AGROFLORESTAL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
042/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: registro de preços 
para aquisição de Inseticidas e larvicidas, destinado a 
Secretaria de Saúde – SESAU, visando atender as 
necessidades de controle de formigas, outros insetos e 
roedores, no município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lotes 
01, 04 e 05 VALOR GLOBAL: R$ 39.425,00 (trinta e nove 
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). DATA DA 
ASSINATURA: 06/05/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
144/2011. CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
053/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de vacina meningocócica, 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$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 10/06/2011. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, no 
uso de suas atribuições, torna público que no dia 07/06/2011 
foi DESERTA a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes da TOMADA DE PREÇOS – SECAD nº 
0001/2011, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA COMUNIDADE DO 
BURIS SATUBA – PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, 
R E G U L A R I Z A Ç Ã O  E  I N T E G R A Ç Ã O  D E  
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. Camaçari, 07/06/2011. 
AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da 
COMPEL.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, torna pública, para conhecimento dos 
interessados que no dia 03/06/2011 foi FRACASSADO o 
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 5 4 / 2 0 1 1  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis 
(açúcar cristal granulado, farinha de mandioca e feijão 
carioquinha), para atender as demandas das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino e demais 
Secretarias, Órgãos e Setores da Administração Pública do 
Município. Pregoeira – Sayonara Melo da Silva.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, torna pública, para conhecimento dos 
interessados que no dia 08/06/2011 foi FRACASSADO o 
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 5 8 / 2 0 1 1  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios – tipo panificação (pão farofa, pão de milho, 
bolo simples, pão para hot-dog e broa de milho) e farinha de 
trigo, para atender as demandas das Creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino. Pregoeira – Ana 
Carla Costa Paim.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, torna pública, para conhecimento dos 
interessados que no dia 09/06/2011 foi FRACASSADO o 
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P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 5 2 / 2 0 1 1  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis (amido de milho, aveia em 
flocos, fubá de milho, milho branco, milho de pipoca, milho 
xerém e tapioca) para atender as demandas das Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
Pregoeira – Miriam Alves dos Santos.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 037/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é a aquisição de autoclave, para serem utilizados 
nas Unidades de Saúde do município de Camaçari, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Camaçari, 08/06/2011. Ednéa Alves de Lima – Pregoeira.

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, no 
uso de suas atribuições, torna público que no dia 09/06/2011 
foi FRACASSADO o lote 03 e DESERTOS os lotes 01, 02 e 
04 do PREGÃO PRESENCIAL – SECAD 0067/2011, cujo 
objeto é a Aquisição de Eletroeletrônico e Mobiliário em 
geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, 10/06/2011. AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO 
– Presidente da COMPEL.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 251/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é Contratação de empresa especializada no 
serviço de higiene e limpeza técnica nas dependências das 
Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari, visando à obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, a ser executado de forma indireta e 
contínua, com a disponibilização de mão-de-obra 
qualificada. Camaçari, 07/06/2011, Adson de Oliveira Silva – 
Pregoeiro.

TERMO DE REVOGAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, revoga o 
Lote 01 do Pregão n.º 055/2011 (Presencial) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é a confecção de fardamento 
para padronização e identificação dos Servidores e 
Profissionais das Unidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-Bahia. Data da Revogação: 
08/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
  
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, revoga o 
Lote 01 do Pregão n.º 099/2011 (Presencial) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é o registro de preços para 
aquisição de materiais de uso em laboratório, destinados à 
Secretaria de Saúde – SESAU para ser utilizado nas 
atividades de prevenção e apoio diagnóstico e terapêutico 
do Programa Municipal de DST/AIDS de Camaçari – Bahia, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 08/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

ERRATA DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0154/2011 – JOSÉ EVERALDO LINS DE 
OLIVEIRA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO  N.º 413 DE 28/05/2011 À 03/06/2011.

DATA DE ASSINATURA

ONDE SE LE: 24/05/2011;
LEIA-SE: 27/05/2011.

ERRATA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 057/2011 – JOSÉ 
EVERALDO LINS DE OLIVEIRA, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO  N.º 413 DE 28/05/2011 À 
03/06/2011.

VALOR GLOBAL

ONDE SE LE: R$ 105.000,00 (CENTO E OITENTA E 
CINCO MIL REAIS);
LEIA-SE: R$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS).

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 031/2011 – UNIVERSO 
DL ENCONTROS  E CONGRESSOS LTDA.
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  N.º 411 
DE 14 À 20/05/2011.

DATA DE ASSINATURA:
ONDE SE LE: 08/04/2011;
LEIA-SE: 29/03/2011.

AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO N.º  02/2011 – SESAU 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará o Credenciamento nº 02/2011. 
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação 
de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS na área Hospitalar de Urgência/Emergência – 
24 horas incluindo sábados, domingos e feriados, Cirurgias 
Eletivas, Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados; 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) nas 
diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma complementar às 
atividades da rede pública, e nos preços fixados pela Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais do SUS. autorizado no processo nº 
0462/2011 e de acordo com as condições estabelecidas no 
Edital e anexos. A documentação solicitada deverá ser 
entregue no período de 09/06 à 25/07/2011, das 08:00 às 
16:00, na GEMAT – Gerência de Aquisição de Materiais da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio,  localizado à Rua 
Francisco Drummond, S/Nº, Centro Administrativo, Prédio 
da Secretaria Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, BA. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal de 
Compras do Município: www.compras.camacari.ba.gov.br. . 
Informações pelo tel/fax (71) 3621-6895 / 6695. Camaçari, 
08 de junho de 2011, Camilo Pinto de Faria Lima e Silva - 
Secretário de Saúde.

CREDENCIAMENTO N.º  03/2011 – SESAU 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará o Credenciamento nº 03/2011. 
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação 
de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS na área Hospitalar de Urgência/Emergência – 
24 horas incluindo sábados, domingos e feriados, Cirurgias 
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Eletivas, Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados; 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) nas 
diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma complementar às 
atividades da rede pública, e nos preços fixados pela Tabela 
Municipal Oficial dos Procedimentos, na Área de Saúde, 
conforme Resolução do Conselho Municipal de Saúde Nº 03 
de 15 de março de 2011, autorizado no processo nº 
0498/2011 e de acordo com as condições estabelecidas no 
Edital e anexos. A documentação solicitada deverá ser 
entregue no período de 09/06 à 25/07/2011 das 08:00 às 
16:00, na GEMAT – Gerência de Aquisição de Materiais da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio,  localizado à Rua 
Francisco Drummond, S/Nº, Centro Administrativo, Prédio 
da Secretaria Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, BA. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal de 
Compras do Município: www.compras.camacari.ba.gov.br. . 
Informações pelo tel/fax (71) 3621-6895 / 6695. Camaçari, 
08 de junho de 2011,Camilo Pinto de Faria Lima e Silva - 
Secretário de Saúde.

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0063/2011 – 
COSEL/EDUCAÇÃO 
Objeto: Aquisição de conjuntos de mesas e cadeiras, para 
as bibliotecas das Unidades Escolares da Rede Municipal 
de Ensino. Abertura prorrogada para o dia 04/07/2011, às 
10h30min, devido à alteração do edital. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665- 
Pregoeira – Miriam Alves dos Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0083/2011. O 
Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0083/2011. Objeto: 
Aquisição, com instalação, de 01 Grupo Gerador 
Movido a Diesel, para suprir as necessidades dos órgãos e 
secretarias que utilizam o Data Center da Prefeitura 
Municipal de Camaçari Abertura: 04/07/2011 às 13:30 
horas.Cópia do edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 07/06/2011.

PREGÃO N.º 101/2011 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU  
Objeto: Aquisição de suplementos nutricionais, para 
atendimento ao Programa de Complementação Alimentar, 
destinados aos indivíduos portadores de Diabetes Mellitus 
com desnutrição grave em tratamento supervisionado na 
rede de saúde do município de Camaçari – Bahia. 
Acolhimento: 27/06/2011 a partir das 08h; Abertura: 
28/06/2011, às 09h; Disputa: 28/06/2011, às 11h. 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Maria Santos Correia - Pregoeira da 
COSEL/SESAU.
 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0084/2011. O 
Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-BA, realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0084/2011. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição de Ventiladores, 
incluindo instalação, para atender as demandas das 
Secretarias e Unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari. Abertura: 05/07/2011 às 09:00 horas.Cópia do 
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 09/06/2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0082/2011.  O 
Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0082/2011. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição de Toner e Cilindro, 
para impressoras marcas HP, LEXMARK e BROTHER, 
para atender as necessidades dos Órgãos e Unidades da 
Administração Municipal de Camaçari. Abertura: 
01/07/2011 às 09:00 horas.Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 

Compras:  www.compras.camacari .ba.gov.br .  
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 
10/06/2011.

PREGÃO N.º 104/2011 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU 
Objeto: Aquisição de insumos radiológicos, para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento de Nova 
Aliança no município de Camaçari, Bahia. Acolhimento: 
28/06/2011 a partir das 08h (Horário de Brasília); Abertura: 
29/06/2011, às 09h (Horário de Brasília); Disputa: 
29/06/2011, às 11h (Horário de Brasília). Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia - Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 105/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU  
Objeto: Aquisição de pneus, para serem utilizados nos 
veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari, incluindo, troca, alinhamento e balanceamento. 
Abertura: 28/06/2011, às 14h (Horário local) – 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU. 

INTIMAÇÃO – COPEC

À COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal 
n.º 803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões 
finais (no prazo de 5 dias úteis) referente ao processo 
administrativo n.º 0385/2010. A intimação na íntegra está 
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  h t t p :  
w w w. c o m p r a s . c a m a c a r i . b a . g o v. b r / n o t i c i a . p h p  
?codnoticia=1340. Camaçari, 08 de junho de 2011. Tatiana 
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Araujo Peniche – Presidente COPEC.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO 
CONTRATO E CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 301/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa IRC Isolamento Térmico Reformas e 
Construções Ltda.; Do Objeto: Alterar o caput da Cláusula 
Terceira, do Instrumento original; Do Preço: Em virtude do 
acréscimo de quantitativos e serviços, fica acrescido, através 
do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 38.841,00 (trinta e oito 
mil e oitocentos e quarenta e um reais), correspondendo a 
18%, aproximadamente, do valor do Contrato destinado á 
ampliação, que é de R$ 215.760,86 (duzentos e quinze mil, 
setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) e o 
valor de R$ 481.525,96 (quatrocentos e oitenta e um  mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), 
correspondendo a 44,65%, aproximadamente, do valor do 
Contrato destinado á reforma, que é de R$ 1.078.542,56 (um 
milhão, setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
cinqüenta centavos), totalizando um acréscimo global de R$ 
520.366,96 (quinhentos e vinte mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e noventa e seis centavos). Em virtude do acréscimo de 
valor constante no Caput da presente Cláusula, fica anexa 
nova Planilha contratual, consoante informações prestadas 
pela SEINFRA. Os empenhos destinados para fazer face ás 
despesas, objeto do presente Termo Aditivo, é o de n° 1606 e 
1617. Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 
Terceira, do Contrato original; Assinatura: 17/03/2011; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N° 319/2010; Contratante: Município de 
Camaçari - SESAU; Contratada: Empresa Reifasa Comercial 
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$ 20.000,00 (vinte mil, reais), 
correspondendo a 25%, do total previsto no Termo de 
Compromisso de Fornecimento. Tendo em vista o acréscimo 
de valor previsto no presente Termo Aditivo, fica anexa nova 
Planilha ao Termo de Compromisso de Fornecimento original, 
conforme informações da SESAU.  O empenho destinado para 
fazer face ás despesas, objeto do presente Termo Aditivo, é o 
de n° 1356. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Termo de Compromisso de 
Fornecimento original; Assinatura: 06/05/2011; Camilo Pinto 
de Farias Lima e Silva - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 0006/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
ALZ Tecnologia Consultoria e Projetos Ltda.; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Terceira e Quarta do Contrato original; Do 
Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento original será de 
12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura deste 
Termo Aditivo; Do Preço: Considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos 
reais), sendo que o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 
reais), é destinado á licença de uso mensal por 12 meses, o 
valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), 
destinado ao suporte técnico presencial referente a 320 
(trezentos e vinte) horas e o valor de 9.600,00 (nove mil e 
seiscentos reais), é destinado á manutenção corretiva e 
evolutiva por 160 (cento e sessenta)horas. A renovação do 
Contrato remeter-se-á aos serviços de licença de uso mensal 
por 12 (doze) meses, suporte técnico presencial referente a 

320 (trezentos e vinte) horas e á manutenção corretiva e 
evolutiva por 160 (cento e sessenta) horas. O empenho 
destinado á prestação dos serviços previstos na Cláusula 
Primeira – Do Objeto, do instrumento original, é o de n° 2405. 
Nota empenho anexo. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Assinatura: 12/04/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Termo Aditivo Reti – Ratificação ao Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato de Prestação de Serviços N° 288/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
IRC Isolamento Térmico Reformas e Construções Ltda.; Do 
Objeto: Retificar a cronologia das Cláusulas dispostas no 
Primeiro Termo aditivo ao Contrato original; Da Retificação: 
Onde se lê: Cláusula Quinta – Da Ratificação, leia-se, portanto: 
Cláusula Quarta – Da Ratificação; Assinatura: 13/05/2011; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Termo de Alteração ao Convênio N° 018/2009; Concedente: 
Município de Camaçari; Convenente: Associação Hospitalar e 
Protetora da Infância e da Maternidade AHPIC, visando a 
Execução de Serviços Assistências Complementares de 
Saúde em Nível Ambulatorial de Media e Alta Complexidade 
aos Usuários do Sistema Único de Saúde; Do Objeto: A 
substituição da Conta Corrente, indicada na Cláusula Décima 
Terceira – Do Pagamento, do Convênio original; Da Alteração: 
Tendo em vista a necessidade de substituição da Conta 
Corrente de n° 58.474-6, informada na Cláusula Décima 
Terceira do Instrumento original, informe-se, através do 
presente, o n° da Nova Conta Corrente que é: 42.100.524-4, 
Agência 013, Banco Industrial e Comercial S/A. - BICBANCO     
Assinatura: 02/06/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Convênio N° 011/2011; Concedente: Município de Camaçari; 
Convenente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Camaçari, com Interveniência da SEDES- Secretaria de 
Desenvolvimento Social e o FMAS para a Execução de 
Serviços Assistenciais de Ação Continuada do Município de 
Camaçari; Do Objeto: A execução dos Serviços de Ação 
Continuada, entre o Município/SEDES e a Convenente, 
beneficiando criança carentes através da oferta de serviço na 
área educativa e assistencial, visando á promoção social da 
família, cujo atendimento será realizado através desta 
Convenente, de acordo com o Plano de Trabalho, elaborado 
para a assinatura do presente Convênio, que passará a fazer 
parte deste Instrumento, independente de transcrição; Do 
Valor Global: É de R$ 22.248,00 (vinte e dois mil, duzentos e 
quarenta e oito reais), que será executado conforme o disposto 
no Plano de Trabalho anexo, mediante deposito a ser efetuado 
na Caixa Econômica Federal, Agencia 1051, OP-03, (Agencia 
Camaçari); Da Dotação Orçamentária: Órgão: 15 - 
Secretaria de Desenvolvimento Social;  Unidade 
Orçamentária: 107-FMAS – Fundo Municipal de Assistência 
Social; Projeto Atividade: 4079; Elemento de Despesa: 
33.50.43 – Subvenções Sociais; Fonte: 0129.044; Da 
Vigência: O presente Convênio vigorara pelo período de 10 
(dez) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que ambos os 
Convenente manifestem interesse; Assinatura: 21/03/2011; 
Jailce Sobral de Andrade – SEDES - Luiz Carlos Caetano - 
Município.

EXTRATOS DA STT

Contrato N° 014/2011; Contratante: Município de Camaçari – 
STT- Superintendência de Trânsito e Transporte; Contratada: 
Empresa Transconp – Consultoria e Projetos Ltda. - Me 
Empreendimentos; Do Objeto: Contratação de empresa 
especializada em assessoria e consultoria técnica com a 
disponibilização de serviços especializados em engenharia de 
trafego com objetivo de elaborar estudos e projetos de 
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planejamento e aprimoramento estrutural dos sistemas de 
mobilidade municipal, regime de empreitada por preço unitário; 
Do Preço e Condições de Pagamento: Fica estipulado em 
R$ 30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais) o valor total 
estimado a ser pago à Contratada pela Contratante. O 
pagamento devido à Contratada será efetuado, pela 
Superintendência de Transito e Transportes – STT, 
mensalmente, no período, em até 20 (vinte) dias após a 
execução do serviço e do atesto da Nota Fiscal/Fatura, emitida 
em nome da contratante, e apresentação mensal de relatório 
dos trabalhos executados no valor e condições estabelecidas 
no contrato a ser firmado, no valor e condições estabelecidas 
neste contrato; Do Prazo da Execução e da Vigência: O 
prazo de execução deste serviço será imediatamente a partir 
da data de assinatura do contrato, até o fim da vigência. Poderá 
este contrato ser prorrogado, mediante Termo aditivo, de 
acordo com art. 57, da Lei Federal 8.666/93. O prazo de 
Vigência deste Contrato será de 08 (oito) meses, a contar da 
data de assinatura; Da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4066; - Natureza da Despesa: 
3.3.90.35/3.3.90.39; Fonte: 0100 – Empenho n° 044 - 
045/2011. A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2011 
e correspondente nos exercícios subseqüentes; Assinatura: 
02/05/2011; Anderson Santos – Superintendente – STT

 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 004/2011 de 
Fornecimento; Contratante: Município de Camaçari – STT- 
Superintendência de Trânsito e Transporte; Contratada: 
Empresa JLA Comercio e Serviços Ltda. - Me; Do Objeto: 
Acrescer até 25% ao valor do Contrato de acordo com sua 
Cláusula senta 6.3 e nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93; 
Do Preço: Fica acrescido, através do presente Termo aditivo, o 
valor total dos lotes 01 e 02 de R$ 5.212,44 (cinco mil, duzentos 
e doze reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes a 
aproximadamente 23,77% do total previsto no Contrato 
originário conforme anexo. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Segunda – Do Pagamento e 
das Condições de Pagamento, do Contrato originário; 
Assinatura: 23/05/2011; Anderson Santos – Superintendente 
– STT

PERMISSÃO Nº. 008/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: DISK TAXI – COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DE CAMAÇARI LTDA.; 
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a exploração 
do serviço, por meio de permissão, de 26 (vinte e seis) vagas 
no serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” do Município, 
visando ao provimento da demanda dos usuários deste tipo de 
transportes e atendendo ao que determina os artigos 17 e 18 
do decreto municipal 3.142/90; Da Fundamentação: Para 
efeito deste Termo de acordo e compromisso, entende-se por 
taxi o veiculo automotor destinado ao transporte de 
passageiros com retribuição aferida por meio de taxímetro que 
atenda as especificações do INMETRO, ou com retribuição por 
meio de aluguel (cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO 
DE ACORDO E COMPROMISSO será validado pelo período 
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 
se comprovada pelo Município á adequada prestação de 
serviço; Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a 
indicação de apenas um veículo por associado Permissionário; 
O veiculo deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 
na data de permissão, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O 
veiculo deverá possuir a cobertura de seguro em favor de 
terceiro; O veiculo deverá apresentar pintura padronizada na 
cor prata e com logotipo próprio para cada Cooperativa; O 
veiculo deverá ser do tipo automóvel de quatro portas com ar 
condicionado; Do Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o 
serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” tem a função de 

atribuir remuneração ao capital, assegurando o equilíbrio 
econômico financeiro do permissionário. A exploração dos 
serviços de transporte por taxis será remunerada por tarifas 
aprovadas por ato do prefeito municipal. Os serviços prestados 
por cooperativas de taxi especial serão remunerados mediante 
acordo entre usuário e permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - 
ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS – Superintendente - 
STT.

PERMISSÃO Nº. 009/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: COOTRASEM – COOPERATIVA DE 
TRABALHO E SERVIÇOS MULTIPLOS; DO OBJETO: O 
presente Termo tem por objeto a exploração, por meio de 
permissão, de 28 (vinte e oito) vagas no serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” do Município, visando ao provimento da 
demanda dos usuários deste tipo de transportes e atendendo 
ao que determina os artigos 17 e 18 do decreto municipal 
3.142/90; Da Fundamentação: Para efeito deste Termo de 
acordo e compromisso, entende-se por taxi o veiculo 
automotor destinado ao transporte de passageiros com 
retribuição aferida por meio de taxímetro que atenda as 
especificações do INMETRO, ou com retribuição por meio de 
aluguel (cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO será validado pelo período de 
05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período, se 
comprovada pelo Município á adequada prestação de serviço; 
Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a indicação 
de apenas um veículo por associado Permissionário; O veiculo 
deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, na data de 
permissão, podendo permanecer no sistema após a liberação 
do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O veiculo deverá 
possuir a cobertura de seguro em favor de terceiro; O veiculo 
deverá apresentar pintura padronizada na cor prata e com 
logotipo próprio para cada Cooperativa; O veiculo deverá ser 
do tipo automóvel de quatro portas com ar condicionado; Do 
Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” tem a função de atribuir remuneração ao 
capital, assegurando o equilíbrio econômico financeiro do 
permissionário. A exploração dos serviços de transporte por 
taxis será remunerada por tarifas aprovadas por ato do prefeito 
municipal. Os serviços prestados por cooperativas de taxi 
especial serão remunerados mediante acordo entre usuário e 
permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - ANDERSON DA 
SILVA DOS SANTOS – Superintendente - STT.

PERMISSÃO Nº. 010/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: COOPERTÁXI – COOPERATIVA DOS 
M O T O R I S T A S  A U T Ô N I M O S  D A  R E G I Ã O  
METROPOLITANA LTDA.; DO OBJETO: O presente Termo 
tem por objeto a exploração, por meio de permissão, de 20 
(vinte) vagas no serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” do 
Município, visando ao provimento da demanda dos usuários 
deste tipo de transportes e atendendo ao que determina os 
artigos 17 e 18 do decreto municipal 3.142/90; Da 
Fundamentação: Para efeito deste Termo de acordo e 
compromisso, entende-se por taxi o veiculo automotor 
destinado ao transporte de passageiros com retribuição 
aferida por meio de taxímetro que atenda as especificações do 
INMETRO, ou com retribuição por meio de aluguel 
(cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO será validado pelo período de 05 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, se 
comprovada pelo Município á adequada prestação de serviço; 
Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a indicação 
de apenas um veículo por associado Permissionário; O veiculo 
deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, na data de 
permissão, podendo permanecer no sistema após a liberação 
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COMPROMISSO será validado pelo período de 05 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, se 
comprovada pelo Município á adequada prestação de serviço; 
Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a indicação 
de apenas um veículo por associado Permissionário; O veiculo 
deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, na data de 
permissão, podendo permanecer no sistema após a liberação 
do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O veiculo deverá 
possuir a cobertura de seguro em favor de terceiro; O veiculo 
deverá apresentar pintura padronizada na cor prata e com 
logotipo próprio para cada Cooperativa; O veiculo deverá ser 
do tipo automóvel de quatro portas com ar condicionado; Do 
Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” tem a função de atribuir remuneração ao 
capital, assegurando o equilíbrio econômico financeiro do 
permissionário. A exploração dos serviços de transporte por 
taxis será remunerada por tarifas aprovadas por ato do prefeito 
municipal. Os serviços prestados por cooperativas de taxi 
especial serão remunerados mediante acordo entre usuário e 
permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - ANDERSON DA 
SILVA DOS SANTOS – Superintendente - STT.

PERMISSÃO Nº. 013/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: PÓLO TÁXI – COOPERATIVA MISTA 
DOS MOTORISTAS AUTÔNIMOS DE CAMAÇARI LTDA.; 
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a exploração, 
por meio de permissão, de 35 (trinta e cinco) vagas no serviço 
de transporte “TAXI ESPECIAL” do Município, visando ao 
provimento da demanda dos usuários deste tipo de transportes 
e atendendo ao que determina os artigos 17 e 18 do decreto 
municipal 3.142/90; Da Fundamentação: Para efeito deste 
Termo de acordo e compromisso, entende-se por taxi o veiculo 
automotor destinado ao transporte de passageiros com 
retribuição aferida por meio de taxímetro que atenda as 
especificações do INMETRO, ou com retribuição por meio de 
aluguel (cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO será validado pelo período de 
05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período, se 
comprovada pelo Município á adequada prestação de serviço; 
Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a indicação 
de apenas um veículo por associado Permissionário; O veiculo 
deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, na data de 
permissão, podendo permanecer no sistema após a liberação 
do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O veiculo deverá 
possuir a cobertura de seguro em favor de terceiro; O veiculo 
deverá apresentar pintura padronizada na cor prata e com 
logotipo próprio para cada Cooperativa; O veiculo deverá ser 
do tipo automóvel de quatro portas com ar condicionado; Do 
Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” tem a função de atribuir remuneração ao 
capital, assegurando o equilíbrio econômico financeiro do 
permissionário. A exploração dos serviços de transporte por 
taxis será remunerada por tarifas aprovadas por ato do prefeito 
municipal. Os serviços prestados por cooperativas de taxi 
especial serão remunerados mediante acordo entre usuário e 
permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - ANDERSON DA 
SILVA DOS SANTOS – Superintendente - STT.

PERMISSÃO Nº. 014/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: TANSPOLO – COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTO EXPRESO 
LTDA.; DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a 
exploração, por meio de permissão, de 32 (trinta e dois) vagas 
no serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” do Município, 
visando ao provimento da demanda dos usuários deste tipo de 
transportes e atendendo ao que determina os artigos 17 e 18 
do decreto municipal 3.142/90; Da Fundamentação: Para 

do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O veiculo deverá 
possuir a cobertura de seguro em favor de terceiro; O veiculo 
deverá apresentar pintura padronizada na cor prata e com 
logotipo próprio para cada Cooperativa; O veiculo deverá ser 
do tipo automóvel de quatro portas com ar condicionado; Do 
Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” tem a função de atribuir remuneração ao 
capital, assegurando o equilíbrio econômico financeiro do 
permissionário. A exploração dos serviços de transporte por 
taxis será remunerada por tarifas aprovadas por ato do prefeito 
municipal. Os serviços prestados por cooperativas de taxi 
especial serão remunerados mediante acordo entre usuário e 
permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - ANDERSON DA 
SILVA DOS SANTOS – Superintendente - STT.

PERMISSÃO Nº. 011/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: COOPERCAM – COOPERATIVA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
CAMAÇARI LTDA.; DO OBJETO: O presente Termo tem por 
objeto a exploração, por meio de permissão, de 24 (vinte e 
quatro) vagas no serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” do 
Município, visando ao provimento da demanda dos usuários 
deste tipo de transportes e atendendo ao que determina os 
artigos 17 e 18 do decreto municipal 3.142/90; Da 
Fundamentação: Para efeito deste Termo de acordo e 
compromisso, entende-se por taxi o veiculo automotor 
destinado ao transporte de passageiros com retribuição 
aferida por meio de taxímetro que atenda as especificações do 
INMETRO, ou com retribuição por meio de aluguel 
(cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO será validado pelo período de 05 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, se 
comprovada pelo Município á adequada prestação de serviço; 
Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a indicação 
de apenas um veículo por associado Permissionário; O veiculo 
deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, na data de 
permissão, podendo permanecer no sistema após a liberação 
do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O veiculo deverá 
possuir a cobertura de seguro em favor de terceiro; O veiculo 
deverá apresentar pintura padronizada na cor prata e com 
logotipo próprio para cada Cooperativa; O veiculo deverá ser 
do tipo automóvel de quatro portas com ar condicionado; Do 
Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o serviço de transporte 
“TAXI ESPECIAL” tem a função de atribuir remuneração ao 
capital, assegurando o equilíbrio econômico financeiro do 
permissionário. A exploração dos serviços de transporte por 
taxis será remunerada por tarifas aprovadas por ato do prefeito 
municipal. Os serviços prestados por cooperativas de taxi 
especial serão remunerados mediante acordo entre usuário e 
permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - ANDERSON DA 
SILVA DOS SANTOS – Superintendente - STT.

PERMISSÃO Nº. 012/2011 (T.ESP.); TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO; PERMITENTE SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT E A 
PERMISSIONÁRIA: COOPERFONETÁXI – COOPERATIVA 
DE RÁDIO TÁXI DOS MOTORISTAS AUTÔNOMO DE 
CAMAÇARI LTDA.; DO OBJETO: O presente Termo tem por 
objeto a exploração, por meio de permissão, de 45 (quarenta e 
cinco) vagas no serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” do 
Município, visando ao provimento da demanda dos usuários 
deste tipo de transportes e atendendo ao que determina os 
artigos 17 e 18 do decreto municipal 3.142/90; Da 
Fundamentação: Para efeito deste Termo de acordo e 
compromisso, entende-se por taxi o veiculo automotor 
destinado ao transporte de passageiros com retribuição 
aferida por meio de taxímetro que atenda as especificações do 
INMETRO, ou com retribuição por meio de aluguel 
(cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO DE ACORDO E 
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nº. 4 (Rachão de Pedra - Matacão) e brita nº. 02 para o Aterro 
Sanitário; VALOR GLOBAL: A contratante pagará a Contratada 
pelo fornecimento o valor unitário de R$ 39.75 (trinta e nove reais 
e setenta e cinco centavos) por tonelada e o valor Global de R$ 
159.000,00 (cento e cinqüenta e nove mil reais) expresso em sua 
proposta; Da Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura  Assinatura: 20/05/2011 Lezineide 
Andrade Chaga Santos – Diretora Presidente.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº. 011/10 de Fornecimento de Cartões Magnéticos para Vale 
Alimentação e Refeição, Com Suporte no Preção Presencial n° 
005/2010; Contratada: NUTRICASH SERVIÇOS Ltda. 
OBJETO: O aditamento do prazo por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 21 de maio de 2011; Assinatura: 21/05/2011 
– Lezineide Andrade Chaga Santos – Diretora Presidente.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
de Comunicação de Dados nº. 006/08, Com suporte no 
P rocesso  se le t i vo  008 /08  Con t ra tada :  LOGNET 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA Ltda. OBJETO: O 
aditamento do prazo Contratual por mais 30 (trinta) dias, 
contados a partir de 06 de maio de 2011, ou até que se conclua o 
processo licitatório; Assinatura: 06/05/2011 – Lezineide Andrade 
Chaga Santos – Diretora Presidente.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 
012/06 de Fornecimento de Cartões Eletrônicos e Ticket's, 
utilizados na compra de combustíveis e lubrificantes em rede de 
postos credenciados, para abastecimento da frota de veículos da 
LIMPEC, com Suporte no pregão n° 004/2006; Contratada : 
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. OBJETO: O aditamento do 
prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias, ou até que se 
conclua o processo licitatório, contados a partir de 07 de maio de 
2011  Assinatura: 05/05/2011 – Lezineide Andrade Chaga 
Santos – Diretora Presidente.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 
007/07, com base no Processo Seletivo modalidade Pregão 
presencial n° 004/2007; CONTRATADA: SIMÕES FILHO 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Ltda. OBJETO: O 
aditamento do prazo Contratual por mais 12 (doze) meses, a 
contar da data de 02/05/2011, assim como o reajuste de preços 
em 10,59%; Assinatura: 02/05/2011 – Lezineide Andrade Chaga 
Santos – Diretora Presidente.

efeito deste Termo de acordo e compromisso, entende-se por 
taxi o veiculo automotor destinado ao transporte de 
passageiros com retribuição aferida por meio de taxímetro que 
atenda as especificações do INMETRO, ou com retribuição por 
meio de aluguel (cooperativas); Do Prazo: O presente TERMO 
DE ACORDO E COMPROMISSO será validado pelo período 
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 
se comprovada pelo Município á adequada prestação de 
serviço; Das Exigências Sobre Veículos: Será admitida a 
indicação de apenas um veículo por associado Permissionário; 
O veiculo deverá ter no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 
na data de permissão, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; O 
veiculo deverá possuir a cobertura de seguro em favor de 
terceiro; O veiculo deverá apresentar pintura padronizada na 
cor prata e com logotipo próprio para cada Cooperativa; O 
veiculo deverá ser do tipo automóvel de quatro portas com ar 
condicionado; Do Valor da Tarifa: A tarifa estipulada para o 
serviço de transporte “TAXI ESPECIAL” tem a função de 
atribuir remuneração ao capital, assegurando o equilíbrio 
econômico financeiro do permissionário. A exploração dos 
serviços de transporte por taxis será remunerada por tarifas 
aprovadas por ato do prefeito municipal. Os serviços prestados 
por cooperativas de taxi especial serão remunerados mediante 
acordo entre usuário e permissionário; Camaçari, 26/05/2011 - 
ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS – Superintendente - 
STT.

       EXTRATO DO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2011

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO - STT DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - ESTADO DA 
BAHIA, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS, QUE NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE 
DA STT, REALIZARÁ A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2011. OBJETO: OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA, 
EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, DO SERVIÇO DE 
IMPLANTAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM ÁREAS, 
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, BEM COMO A 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
MULTI-VAGAS, SISTEMA DE CARTÃO DE PREENCHIMENTO 
MANUAL E SISTEMA INFORMATIZADO DE TELEFONE 
CELULAR, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. ABERTURA: 
29/07/2011 ÀS 10 H. CÓPIA DO EDITAL PODERÁ SER 
ADQUIRIDO NA SEDE DA STT, NA RUA LATERAL DE DENTRO, 
S/N, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, CAMAÇARI – BA, A PARTIR 
DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE AVISO DE EDITAL DE 
LICITAÇÃO. INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (71) 3622-
7703. CAMAÇARI-BAHIA, CAMAÇARI, 08 DE JUNHO DE 
2011.ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS- Diretor 
Superintendente  -       WAGNER JOSÉ LINS DE SANTANA - 
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 
LIMPEC

CONTRATO Nº. 005/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2011 
CONTRATADA: Empresa NSA Serviços Ltda.; OBJETO: 
Execução de serviços de locação de mão-de-obra visando 
atender as atividades de Saneamento Ambiental e Programas de 
Educação Ambiental do Município de Camaçari; Do Prazo: È 
de12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento da 
respectiva Ordem de Inicio dos serviços, expedida pela LIMPEC; 
VALOR GLOBAL: O Valor global anual é de R$ 2.699.759,28 
(dois milhões seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e 
cinqüenta nove reais e vinte e oito centavos) Assinatura: 
01/06/2011 – Lezineide Andrade Chaga Santos – Diretora 
Presidente.

CONTRATO Nº. 006/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2011 
CONTRATADA: Empresa Rona Comercio e Serviços Ltda.; 
OBJETO: Fornecimento parcelado de 4.000 toneladas de brita 

JOSÉ ELÍSIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
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