
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1011 de 14 de Setembro de 2018 -  Pagina: 01 de 09XVI

DECRETO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 6858/2018, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor RICARDO PEREIRA 
DE AZEVEDO, cadastro 9019, do cargo de Professor II-
Nível II-E, da estrutura da Secretaria da Educação -
SEDUC, com data retroativa a 21/08/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N.º 128 / 2018 
DE 05 DE SETEMBRO DE 2018 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, 
de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 
4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
01444.22.09.461.2018, de 18 de julho de 2018, 

RESOLVE: 

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS 2 LTDA., 
inscrita no CNPJ sob Nº 03.449.283/0001-41, com sede 
na Rua Garcez n° 07, Santo Antônio, Camaçari / BA, 
inserido na Zona de Expansão Controlada – ZEC 6 da 
Macrozona Urbana de Camaçari Sede – CA – ZU 1, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 
11/01/2008, para funcionamento, com base operacional 
na sede da empresa, das atividades de administração de 
obras, aluguel de máquinas e equipamentos, coleta de 
resíduos não-perigosos e transporte de passageiros e 
rodoviário coletivo de passageiros e cargas, exceto 
produtos perigosos e mudanças, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar a base operacional e desenvolver as atividades de 
acordo com o projeto apresentado, devendo a empresa 
atuar sempre de forma a minimizar os impactos e visando: 
a) evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-
prima, energia e recursos naturais, atuando sempre de 
forma preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao 
meio ambiente e fundamentado em tecnologias mais 
limpas; b) priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - acondicionar 
os resíduos sólidos destinados à armazenagem provisória 
em área reservada, dotada de cobertura e piso 
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impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, e dar destinação adequada aos 
resíduos gerados, atendendo os critérios de 
armazenamento das Normas Técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e n° 12.235/1992; III - manter atualizado: o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); IV - cumprir os 
requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR – 11; V – não coletar, 
armazenar ou transportar resíduos perigosos; VI - 
promover periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR 
quando do requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VII - não armazenar combustíveis ou 
realizar manutenção de veículos automotores na base 
operacional ;  VI I I  -  atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; IX - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024, 
de 2012 e suas alterações; 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 a análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 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.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2018 . 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

                  
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA N.º 131 / 2018
06 SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00477.22.09.461.2018, de 14 de março de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado JAIME COELHO PINTO, inscrito (a) no CPF 
nº 000.272.005-15, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, n° 274, Edifício Centro Empresarial Iguatemi, 
Bloco A, Sala 118, Caminho das Árvores, Salvador/BA, 
para a implantação de um parcelamento do solo, do 
tipo condomínio urbanístico, denominado 
Condomínio Luar de Arembepe, composto de 14 
quadras, totalizando 164 frações ideais, numa área total 
do terreno de 93.498,00 m², área do terreno indicada no 
projeto com 93.865,75 m², área de preservação 
permanente com 44.133,77 m², área líquida com 
49.731,98 m², áreas verdes de uso comum com 
10.864,57 m², área comercializável com 26.266,96 m², 
área de sistema viário com 11.345,09 m², localizado em 
uma área de terra pertencente ao Loteamento Vilarejo 
(nas coordenadas UTM 588.637 E / 8.588.178 S), Distrito 
de Abrantes, Camaçari/BA, aprovado em 22 de agosto de 
1985, conforme Decreto nº 1.312/85, com TAC firmado 
em 13 de março de 1985 e reti-rati de 23 de julho de 1985, 
anterior a instituição da APA do Rio Capivara, conforme 
Resolução CEPRAM n° 2872 de 21 de setembro de 2001 
que enquadrou a área em Zona de Vida Silvestre (ZVS) e 
anterior a Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008 que 
enquadrou a área na Macrozona AB-ZU.6 e nas Zonas de 
Ocupação Controlada (ZOCON 4 e 5) e na Zona de 
Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP); mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar à SEDUR, antes do 
início das obras de implantação do empreendimento 
: a) Programa de Monitoramento do Material Particulado; 
b) Programa de Monitoramento de Ruídos; c) Programa 
de Monitoramento dos Efluentes Tratados, d) Plano de 
obra acompanhado de cronograma de execução, 
medidas de segurança, medidas para mitigação de 
impactos de vizinhança, contratos de fornecedores e 
prestadores de serviços; e) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil (PCMAT), acompanhado da ART do responsável; II - 
solicitar outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
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emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (INEMA) do Estado da Bahia, referente ao caso 
específico de: a) realização de obras/intervenções em 
corpo hídrico; b) lançamento de efluentes tratados em 
corpo hídrico; c) utilização de poços ou fontes naturais; III 
- é proibido: a) lançamento de efluentes tratados em 
corpo hídrico, salvo se apresentada outorga específica 
para esta finalidade; b) aterro de áreas úmidas e/ou do 
corpo hídrico; c) instalações de infraestruturas em APP 
sem a prévia autorização do órgão ambiental 
competente; IV - atender rigorosamente aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecidos na Análise de 
Orientação Prévia AOP n° 090/2017, de 22.12.2017, 
emitida através do processo administrativo nº 
02287.22.09.002.2017 com parecer favorável à 
implantação do empreendimento, tendo em vista a 
legislação urbanística e ambiental vigente e de acordo 
com o Ofício n° 175/05/05/MA do Ministério Público da 
Bahia, através da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari, 
que recomenda que sejam observados os parâmetros 
urbanísticos adequados em loteamentos aprovados já 
implantados antes do zoneamento das APAs e ou APPs; 
V- manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; VI -  atender r igorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar à SEDUR, obedecendo os prazos 
estabelecidos, a documentação comprobatória do seu 
cumprimento; VII - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; VIII - 
em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; IX - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; X – a 
expedição do Alvará de Conclusão de Obras fica 
condicionada a apresentação do relatório de 
cumprimento dos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XI - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para construção do empreendimento 
e alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º A JMJ Arembepe Empreendimentos SPE Ltda 
possui Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Camaçari – PMC através 
da Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR e o Ministério Público do Estado da 
Bahia, para ajustar obrigações a fim de evitar qualquer 
conduta lesiva ao meio ambiente e ao urbanismo 

 

decorrente de quaisquer danos ambientais em área 
particular onde a empresa pretende implantar o 
condomínio urbanístico.

Art. 3.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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. 4.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. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE SETEMBRO DE 2018. 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO DOS SANTOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 038/2018
DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais, com base no Decreto 3066, de 27 de 
setembro de 1998, do Regimento Interno da Secretaria 
da Saúde de Camaçari, atendendo às normas do 
Sistema Único de Saúde de Camaçari, quanto à Gestão 
Plena dos Recursos destinados ao Município.

Considerando o Art. 197 da Constituição Federal – “As 
ações e serviços de saúde são de relevância pública, 
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou por meio de terceiro e também por pessoa 
física ou jurídica de direito privado”;

Considerando o Art. 16, inciso XIX da Lei 8080, de 19 de 

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
14 de Setembro de 2018 - Ano XVI

Nº 1011 - Pagina. 03 de 09

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE



setembro de 1990, que estabelece o Sistema Nacional 
de Auditoria e coordena a avaliação técnica e financeira 
do SUS, em todo território nacional, em cooperação 
técnica com os Estados, Município e Distrito Federal;

Considerando a Lei Municipal nº 414, de 23 de outubro de 
1998 que instituiu o Sistema Municipal de Auditoria do 
Sistema Único de Saúde – Camaçari;

Considerando a Portaria nº 015/2011, de 30 de junho de 
2011, que estabelece o Regulamento Interno da Auditoria 
SUS que trata da designação de equipe multidisciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora JEANE GOMES DE 
BRITO MATTOS, cargo de Enfermeira, matrícula nº 
9748-1, para compor a equipe do Sistema Municipal de 
Auditoria SUS Camaçari.

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

      

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 11 DE SETEMBRO DE 
2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0276/2014. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  ALEXANDER QUEIROZ SANTOS- 
ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA SEGUNDO (DO PRAZO) e a 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO PREÇO) do Instrumento 
contratual n° 0276/2014; DO PRAZO:  O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, a partir de 14 de setembro de 2018, 
passará a viger até 14 de setembro de 2019. 
DO PREÇO:  A renovação do aludido imóvel  , tem  um 
valor global de R$ 245.871,12 (Duzentos e quarenta e 
cinco mil , oitocentos setenta e um reais e doze 
centavos), não sofrendo incidência de reajuste pelo 
período ora aditado; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento. E, por 
estarem justos e anuídos, assinam o presente termo, em 
04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

04/09/2018. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 279/2012. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  
FUNDAÇÃO EMAÚS. DO OBJETO:  O presente Termo 
Aditivo tem por objeto alterar o prazo do 5° Termo Aditivo; 
DO PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato original n° 
279/2012, que é de 13 de agosto de 2018 passará a ser 
13 de agosto de 2019. DO PREÇO: Fica mantido o valor 
global de R$ 92.215,44 (noventa e dois mil, duzentos e 
quinze reais e quarenta e quatro centavos), que 
permanecerá inalterado durante o período ora aditado. 
As despesas orçamentárias correrão por conta da Ação 
4009, Elementos de Despesa: 33903900 e 33903903. 
DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
m o d i f i c a d a s  p o r  e s t e  I n s t r u m e n t o .  D A  
ASSINATURA:Camaçari-BA, 06/08/2018. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N. º  002 /2017 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELLI.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do instrumento original;  DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, ficam revistos e 
reajustados os valores constantes do Contrato ora 
aditado da seguinte forma:  i) Em razão do reajustamento 
de preços previstos na Convenção Coletiva de trabalho 
da Categoria CCT/SEAC/SINDILIMP/2017-2018, a 
partir de 03 de janeiro de 2017 o valor mensal do 
contrato passa a ser de R$1.005.463,60 (um milhão, 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos); ii) Tendo em vista o aumento de 
quantitativo previsto no Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato n. 02/2017 firmado em 30 de março de 2017 e a 
necessidade repercussão do reajustamento de preços 
previstos na Convenção Coletiva de trabalho da 
Categoria CCT/SEAC/SINDILIMP/2017-2018, a partir de 
03 de abril de 2017 o valor mensal do contrato passa a ser 
de R$2.115.538,42 (dois milhões, cento e quinze mil, 
quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois 
centavos); iii) Em razão do aumento das tarifas de 
transporte urbano no Município de Camaçari instituídas 
pelo Decreto Municipal n. 6707/2017, de 29 de março de 
2017, a partir de 10 de abril de 2017 o valor mensal do 
contrato passa a ser de R$2.172.217,04 (dois milhões, 
cento e setenta dois mil, duzentos e dezessete reais e 
quatro e centavos); iv) Em razão do reajustamento de 
preços previstos na Convenção Coletiva de trabalho da 
Categoria CCT/SEAC/SINDILIMP/2017-2018 para os 
cargos de supervisão,  a partir de 01 de julho de 2017 o 
valor mensal do contrato passa a ser de R$2.172.338,70 
(dois milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e trinta 
e oito reais e setenta centavos);  v) Em razão do 
reajustamento de preços previstos na Convenção 
C o l e t i v a  d e  t r a b a l h o  d a  C a t e g o r i a  
CCT/SEAC/SINDILIMP/2017-2018, a partir de 01 de 
janeiro de 2018 o valor mensal do contrato passa a ser de 
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R$2.317.143,09 (dois milhões, trezentos e dezessete 
mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos); vi) 
Tendo em vista a variação do INPC entre abril/2017 e 
março/2018 na ordem de 1,55912%, a partir de 03 de 
abril de 2018 o valor mensal do contrato passa a ser de 
R$2.317.456,62 (dois milhões, trezentos e dezessete 
mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
dois centavos). Em razão das alterações especificadas 
no caput o novo valor global do Contrato que era de 
R$25.303.535,04 (vinte e cinco milhões, trezentos e três 
mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) 
passa a ser na ordem de R$ 27.809.479,44 (vinte e sete 
milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e setenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos), o que 
corresponde ao aumento percentual de 9,01% (nove 
inteiros e um centésimo por cento) em razão das revisões 
e reajustes de preços aplicados. As despesas criadas 
pelo presente instrumento serão arcadas com recursos 
constantes da Ação 2013, Natureza de Despesa 
33903700, Fonte 0100000 (SECAD); Ação 2008, 
Natureza de Despesa 33903700, Fonte 6102000 
(SESAU); Ação 4009, Natureza de Despesa 33903700, 
Fonte 7101000 (SEDUC). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 04/09/2018. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
224/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D O :  I N S T I T U T O  
BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - 
IBDM.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA (DOS 
PRAZOS) do Contrato nº 224/2016; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 14 de 
Setembro de 2018, passará a viger até 14 de Setembro 
de 2019. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), 
proporcional ao período ora aditado, o qual permanece 
inalterado. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 2013, Elemento de 
despesa  3390 .39 .00 ,  Fon te  0100000 .  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento.  forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 17/08/2018. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 091/2014. REAJUSTE DE ACORDO 
COM A TABELA DE PREÇOS PREVISTA NA 
RESOLUÇÃO Nº 001/2018. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: IMAGEM 
MÉDICA CAMAÇARI LTDA. DO OBJETO: Reajuste de 
acordo com a tabela prevista na resolução 001/2018 
publicada no Diário Oficial de 28 de maio de 2018 nos 
valores das Ressonâncias com contraste, constante na 
FPO, a fim de assegurar a melhor promoção e 
assistência à saúde, de forma complementar às 
atividades da rede pública. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior encontra-se vigente, mas 
com termo final estipulado para o dia 10 de abril de 2019. 
DO PREÇO: Ficam majorados os valores das 
Ressonâncias com contraste constante na FPO e as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, o qual continua estimado 
no valor global em R$ 3.462.408,36 (três milhões, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oito 
reais e trinta e seis centavos), tendo o valor mensal do 
presente instrumento de R$ 288.534,03 (duzentos e 
oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e três 
centavos).: Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Parágrafo Segundo: Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do Projeto atividade: 4023, Elemento de Despesa: 
3390.39.00.00 e Fonte: 01140006102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
28/08/2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº  267/2014.  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: VARGAS PATRIMONIAL LTDA-ME. 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto é 
a locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Francisco 
Drumond nº 48, Centro, Edf. Centro Empresarial Vargas 
Leal, sala 112, Camaçari-BA, com vistas à guarda 
intermediária de documentos sob tutela da 
Controladoria Geral do Município. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 09 
de setembro de 2018, passará a viger até 09 de 
setembro de 2019. DO PREÇO; Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 72.000,00 (setenta e 
dois mil reais) e o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) permanecendo sem sofrer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta do Projeto atividade: 
2008, Elemento de Despesa: 3390.39.00 e Fonte: 
0100000; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Camaçari-BA, 13/08/2018.  ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL 
CNPJ N: 34.327.635/0001-10

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos 
à disposição do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal. 
DATA DE ABERTURA: 26/09/2018
HORA: 09:00 (Nove Horas)
LOCAL: Sala de Reunião do ISSM, situada na Av. 
Francisco Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia

Os interessados poderão obter informações e/ou o edital 
e seus anexos na comissão permanente de licitação, no 
endereço citado acima ou no site www.compras. 
camacari.ba.gov.br.

Camaçari, 13 de Setembro de 2018.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

PORTARIA Nº 840/2018
DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

“Altera as condições de tráfego de vias, 
regulamenta áreas de estacionamento, 
áreas Embarque e Desembarque do 
Transporte Público Coletivo e Individual 
de Passageiros durante a realização do 
Desfile Cívico no Distrito de Monte 
Gordo, na cidade de Camaçari 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, e tendo em vista o disposto no Art. 24, incisos I, II, 
III, VI, VII e IX, em especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 
9.503/1997 que institui o Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, na legislação de transporte vigente;

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de 
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos, 
quando da realização do “DESFILE CÍVICO EM 
COMEMORAÇÃO AOS 260 ANOS DE CAMAÇARI”, a 
ser promovido pela Prefeitura Municipal de Camaçari no 
DISTRITO DE MONTE GORDO, no dia 15 de setembro 
de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Promover as seguintes alterações na circulação, 
parada e estacionamento de veículos nas vias utilizadas 
para realização do Desfile Cívico em comemoração aos 
260 anos de Camaçari, no desfile de Monte Gordo.

Art. 2º. Da Proibição do tráfego de veículos e 
estacionamento:

I- Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
00hs01min até às 19hs00min do dia 15/09/2018, na Rua 
Senhor do Bonfim, Rua da Ingazeira e na Praça Bom 
Jesus.

II-  Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados da via, conforme inciso I deste artigo, em seu 
respectivo local e horário.

III - Fica terminantemente proibido trafego e o 
estacionamento de veículos a partir das 00hs01min até 
às 19hs00min do dia 15/09/2018, na Avenida Tiradentes 
e Rua da Matriz (trecho compreendido entre a Igreja da 
Matriz e todo contorno da Praça da Matriz).

IV- Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
00hs01min até às 19hs00min do dia 15/09/2018, na Rua 
do Cemitério, Rua do Cruzeiro, Rua do Campo e Rua 
Principal (trecho compreendido entre o Restaurante 
Maria Filó até o Bar do Reno).

Art 3º. Opções de tráfego nos horários das interdições:

I - Aos veículos em geral com destino diverso ao evento:

a) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da Rodovia 
BA-099 sentido a Avenida Tiradentes/Largo da Matriz, 
deverão se deslocar pela Rua Sotero Gomes e/ou Rua 
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Metropolitana, seguindo pela Rua da Grama ingressando 
na Avenida Antônio Elias Duarte (Fonte da caixa) – ida, 
volta – itinerário inverso. 

b) Automóveis, Motocicletas, Motoneta e Ciclomotores: 
Oriundos da Rodovia BA-099 sentido a Avenida 
Tiradentes/Largo da Matriz, deverão se deslocar pela 
Rua Sotero Gomes e/ou Rua Metropolitana, seguindo 
pela Rua da Grama ingressando na Avenida Antônio 
Elias Duarte (Fonte da caixa) – ida, volta – itinerário 
inverso. Segunda opção de acesso pela Rua do Campo, 
acessando a Avenida Tiradentes após a 26ª Delegacia 
Territorial.

c) Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados das vias mencionados nas alíneas 'a' e 'b' deste 
parágrafo, durante o período de realização do desfile;

Art. 4º. Regulamentar áreas especiais para 
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

I- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão realizar o 
desembarque dos passageiros na Avenida Tiradentes e 
Embarque de Retorno na própria Avenida Tiradentes nas 
proximidades da 26ª DT, onde será o estoque dos 
mesmos, e na eventual necessidade o embarque poderá 
ser feito na Rua do Colégio;

II- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão estacionar 
na Rua da Matriz e Rua João Araújo (entorno da Praça da 
Matriz trecho entre a Igreja Assembleia de Deus, Escola 
Soma na intersecção da Rua do Colégio e Sociedade 
Progresso de Abrantes; 

III- Os veículos que realizam Transporte Individual de 
Passageiros (Táxi, Mototáxi e transporte por aplicativo), 
podem utilizar os Pontos de paradas da Rua do Srº do 
Bonfim, até a Super Gás, bem como os da BA-529, até a 
Pracinha do Colégio Estadual de Monte Gordo, 
exclusivamente como área de embarque e desembarque 
de passageiros, não havendo área para estoque, nas 
proximidades do evento.

Art. 5º. Do funcionamento do Transporte Público:

I - As linhas de Transporte Coletivo de passageiros, 
sentido Vila de Abrantes oriundos da Rodovia BA-099, 
seguindo pela Travessa Buris, ao lado da Prefeitura 
Avançada até Avenida Tiradentes sentido Jauá, segue 
Rua Principal, Rua das Arvores, acessando Rua das 
Flores - ida e de retorno Avenida Tiradentes, sentido 
Prefeitura Avançada onde provisoriamente estará 
implantado um final de linha provisório, ida e retorno;

II – As demais linhas também utilizarão as 
recomendações constantes do inciso I, do artigo 5º.

Parágrafo Único. Os Táxis e Mototáxis não terão pontos 
definidos, podendo estacionar em locais de 

estacionamento regular, conforme orientação dos 
prepostos da STT.

Art. 6º. Das determinações e orientações:

I - As Diretorias Técnicas de Trânsito e Transporte 
poderão adotar medidas emergenciais, voltadas a 
garantir uma melhor circulação dos veículos nas 
imediações do evento e a qualidade da prestação do 
serviço de transporte público coletivo, minimizando os 
transtornos decorrentes do evento, através de seus 
prepostos (Agentes de Trânsito e Transportes, 
Supervisores e Diretores), disciplinando e orientando o 
trânsito de veículos e pedestres, com vistas à segurança 
viária.

Art. 7º. As Autoridades Públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela Coordenação de 
Eventos, que deverão estar posicionados no bloqueio 
mais próximo ao Palanque Oficial, cujo local de 
estacionamento reservar-se-á em via pública restrita ao 
entorno da Praça da Matriz.

Art. 8º. O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento.

Art. 9º. Fica terminantemente proibido a circulação e o 
estacionamento de qualquer veículo automotor que usa 
equipamento de som com potência nominal de 
amplificação (carro de som, mini-trio, “paredão” e trio-
elétrico) não autorizados, nas imediações da Avenida 
Tiradentes, Rua das Flores, Rua João Araújo, Travessa 
Buris, Rua do Campo, Rua Principal, Rua das Arvores, 
Rua São Bento, Rua do Cruzeiro, Rua da Fonte da Caixa, 
Travessa da Fonte da Caixa, Rua do Cemitério, Rua do 
Cirilo e adjacências, durante a vigência desta portaria.   

Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste 
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos 
228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO

Diretor-Superintendente

PORTARIA Nº 841/2018
DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

“Altera as condições de tráfego de vias, 
regulamenta áreas de estacionamento, 
áreas Embarque e Desembarque do 
Transporte Público Coletivo e Individual 
de Passageiros durante a realização do 
Desfile Cívico no Distrito de Vila de 
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Abrantes, na cidade de Camaçari 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei 
nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de 
julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei 
nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de 
julho de 2013, e tendo em vista o disposto no Art. 24, 
incisos I, II, III, VI, VII e IX, em especial no artigo 95, §2º, 
da Lei n° 9.503/1997 que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, na legislação de transporte vigente; 

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de 
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos, 
quando da realização do “DESFILE CÍVICO EM 
COMEMORAÇÃO AOS 260 ANOS DE CAMAÇARI”, a 
ser promovido pela Prefeitura Municipal de Camaçari no 
DISTRITO DE VILA DE ABRANTES, no dia 23 de 
setembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Promover as seguintes alterações na circulação, 
parada e estacionamento de veículos nas vias utilizadas 
para realização do Desfile Cívico em comemoração aos 
260 anos de Camaçari, no desfile de Vila de Abrantes.

Art. 2º. Da Proibição do tráfego de veículos e 
estacionamento:

V - Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
00hs01min até às 19hs00min do dia 23/09/2018, na 
Avenida Tiradentes (Trecho compreendido entre o 
Condomínio Recanto de Abrantes e a 26 Delegacia 
Territorial), Rua das Flores, Rua do Cruzeiro, Rua do 
Cirilo, Rua João Araújo, Rua do Campo, Rua Principal, 
Rua das Árvores, Rua São Bento, Travessa São Bento, 
Rua do Cruzeiro e Rua da Fonte. 

VI - Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso I deste artigo, em 
seu respectivo local e horário. 

VII - Fica terminantemente proibido trafego e o 
estacionamento de veículos a partir das 00hs01min até 
às 19hs00min do dia 23/09/2018, na Avenida Tiradentes 
e Rua da Matriz (trecho compreendido entre a Igreja da 
Matriz e todo contorno da Praça da Matriz).

VIII - Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso III, deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

IX -  Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
00hs01min até às 19hs00min do dia 23/09/2018, na Rua 

do Cemitério, Rua do Cruzeiro, Rua do Campo e Rua 
Principal (trecho compreendido entre o Restaurante 
Maria Filó até o Bar do Reno).

X -  Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso V deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

Art 3º. Opções de tráfego nos horários das interdições:

I - Aos veículos em geral com destino diverso ao evento:

d) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da Rodovia 
BA-099 sentido a Avenida Tiradentes/Largo da Matriz, 
deverão se deslocar pela Rua Sotero Gomes e/ou Rua 
Metropolitana, seguindo pela Rua da Grama 
ingressando na Avenida Antônio Elias Duarte (Fonte da 
caixa) – ida, volta – itinerário inverso. 

e) Automóveis, Motocicletas, Motoneta e Ciclomotores: 
Oriundos da Rodovia BA-099 sentido a Avenida 
Tiradentes/Largo da Matriz, deverão se deslocar pela 
Rua Sotero Gomes e/ou Rua Metropolitana, seguindo 
pela Rua da Grama ingressando na Avenida Antônio 
Elias Duarte (Fonte da caixa) – ida, volta – itinerário 
inverso. Segunda opção de acesso pela Rua do Campo, 
acessando a Avenida Tiradentes após a 26ª Delegacia 
Territorial.

f) Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados das vias mencionados nas alíneas 'a' e 'b' deste 
parágrafo, durante o período de realização do desfile;

Art. 4º. Regulamentar áreas especiais para 
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

IV- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão realizar o 
desembarque dos passageiros na Avenida Tiradentes e 
Embarque de Retorno na própria Avenida Tiradentes 
nas proximidades da 26ª DT, onde será o estoque dos 
mesmos, e na eventual necessidade o embarque 
poderá ser feito na Rua do Colégio;

V- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação – 
SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão estacionar 
na Rua da Matriz e Rua João Araújo (entorno da Praça 
da Matriz trecho entre a Igreja Assembleia de Deus, 
Escola Soma na intersecção da Rua do Colégio e 
Sociedade Progresso de Abrantes;

Art. 5º. Do funcionamento do Transporte Público:

I - As linhas de Transporte Coletivo de passageiros, 
sentido Vila de Abrantes oriundos da Rodovia BA-099, 
seguindo pela Travessa Buris, ao lado da Prefeitura 
Avançada até Avenida Tiradentes sentido Jauá, segue 
Rua Principal, Rua das Arvores, acessando Rua das 
Flores - ida e de retorno Avenida Tiradentes, sentido 
Prefeitura Avançada onde provisoriamente estará 
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implantado um final de linha provisório, ida e retorno;

II – As demais linhas também utilizarão as 
recomendações constantes do inciso I, do artigo 5º.

Parágrafo Único. Os Táxis e Mototáxis não terão pontos 
definidos, podendo estacionar em locais de 
estacionamento regular, conforme orientação dos 
prepostos da STT.

Art. 6º. Das determinações e orientações:

I - As Diretorias Técnicas de Trânsito e Transporte 
poderão adotar medidas emergenciais, voltadas a 
garantir uma melhor circulação dos veículos nas 
imediações do evento e a qualidade da prestação do 
serviço de transporte público coletivo, minimizando os 
transtornos decorrentes do evento, através de seus 
prepostos (Agentes de Trânsito e Transportes, 
Supervisores e Diretores), disciplinando e orientando o 
trânsito de veículos e pedestres, com vistas à segurança 
viária.

Art. 7º. As Autoridades Públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela Coordenação 
de Eventos, que deverão estar posicionados no 
bloqueio mais próximo ao Palanque Oficial, ou por 
Credencial de Identificação fornecida pela STT, cujo 
local de estacionamento reservar-se-á em via pública 
restrita ao entorno da Praça da Matriz.

Art. 8º. O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 
revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 9º. Os Diretores Técnicos de Trânsito e de 
Transporte poderão, a qualquer tempo, alterar e/ou 
afixar sinalização vertical e realizar bloqueios, com 
vistas ao atendimento da melhor operacionalidade do 
trânsito e transporte durante o evento, desde que 
observados as normas de trânsito e transporte vigentes.

Ar t .  10.  F ica terminantemente pro ib ido o 
estacionamento e a utilização de qualquer veículo 

automotor que usa equipamento de som com potência 
nominal de amplificação (carro de som, mini-trio, 
“paredão” e trio-elétrico) não autorizados, nas 
imediações da Avenida Tiradentes, Rua das Flores, Rua 
João Araújo, Travessa Buris, Rua do Campo, Rua 
Principal, Rua das Arvores, Rua São Bento, Rua do 
Cruzeiro, Rua da Fonte da Caixa, Travessa da Fonte da 
Caixa, Rua do Cemitério, Rua do Cirilo e adjacências, 
durante a vigência desta portaria.   

Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste 
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos 
228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor-Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 046/2018. Pregão 
Presencial n° 006/2018. Contrato n° 008/2018. Objeto: 
aquisição de abrigos de onibus para atender as 
necessidades desta Superintendencia. Contratado: 
Delta Indústria e Comércio de mobiliário Urbano Eireli. 
Valor global: R$ 303.877,25 (trezentos e três mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos). Período de vigência: até 31/12/2018 com 
início na data de assinatura em  03/09/2018; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. Data: 03/09/2018. 

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente.
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