
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, 
para o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;
e) averbar, em Cartório de Imóveis, área doada à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, com 13.152,51 m², a ser 
desmembrada da Matrícula nº 26.788, referente à área 
remanescente da Fazenda Barbosa, Distrito Sede, no 
prazo máximo de 180 dias.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia de condomínio, que 
defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados 
pelas licenças ambientais a que o empreendimento será 
submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar inicio às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

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

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

Camaçari, 29 de Janeiro de 2021.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESIDENCIAL VILA FLORENÇA – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA p/p 

LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO
PROPRIETÁRIO

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa EUROATLANTICA BRASIL 
LTDA, CNPJ 03.599.608/0001-72 a paralisar a execução 
das obras e serviços na requalificação dos elementos 
ornamentais das fontes luminosas das Praças Abrantes e 
Montenegro, modernizar o sistema com equipamentos e 
componentes que utilizem tecnologia de ponta da 
informática no comando da água, luz e som, no Município 
de Camaçari - BA, conforme contrato 0383/2020, 
considerando o atraso na entrega dos transformadores e 
a proximidade de vencimento da vigência do contrato.

Outrossim, esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços (após chegada dos transformadores), será 
procedida a recontagem do prazo pactuado.

Camaçari, 01 de dezembro de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Alejandro Cabello Gonzalez
CPF 009.017.009-16

PORTARIA Nº 02/2021 
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Orienta os proponentes contemplados no 
Edital Emergencial de Seleção da Secretaria 
de Cultura de Camaçari, nº 001/2020, com 
relação aos prazos e forma para entrega das 
contrapartidas previstas no EIXO 1: 
PROPOSTAS DE CONTEÚDO INDIVIDUAL 
TRANSMITIDAS POR MEIO AUDIOVISUAL 
(INÉDITAS NA INTERNET) do referido 
certame. 
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A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município 
e,

CONSIDERANDO que a SECULT é a responsável pelo 
agendamento das atividades, articulação de grade de 
programação e divulgação das propostas selecionadas, 
utilizando os canais de redes sociais dos próprios 
proponentes, da SECULT, do CMCC e de outros 
parceiros, conforme previsto no edital;

CONSIDERANDO, ainda, que o proponente 
contemplado é responsável pela completa execução da 
proposta, conforme descrita no ato da inscrição e 
selecionada pela CEASC e que o inadimplemento 
acarretará as penalidades previstas no Edital e na lei e

CONSIDERANDO, finalmente, que compete à Secult 
divulgar o prazo para entrega do material e a forma do 
envio,

RESOLVE

Art. 1° - O material previamente gravado pelos 
proponentes contemplados no edital deve obedecer às 
orientações previstas em seu anexo VII, estar inserido no 
canal do proponente na plataforma YouTube de forma 
privada e o link de acesso deve ser enviado para a 
S e c r e t a r i a  d e  C u l t u r a  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
editalemergencialsecult20@gmail.com entre os dias 08 
e 22 de fevereiro de 2021.

Parágrafo Único - Os proponentes que tiverem 
dificuldade de enviar o link por e-mail podem se dirigir à 
Assessoria de Comunicação da Secult para entregar o 
material em Pen Drive ou HD externo, mediante prévio 
a g e n d a m e n t o  p e l o  e - m a i l  
ascomsecultcamacari@gmail.com.

Art. 2º - A Secretaria de Cultura transmitirá o conteúdo 
das propostas em seus canais de divulgação 
institucionais e/ou nos canais dos proponentes, 
conforme determina o edital, entre os dias 15 e 28 de 
março de 2021.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2021

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

  

PORTARIA Nº 01/2021
 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE

Art. 1º Recepcionar os procedimentos de auditoria e as 
orientações técnicas contidos no Manual de Auditoria de 
Obras Públicas e Serviços de Engenharia do Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, 
como normas a serem observadas de forma subsidiária 
pelas equipes desta Controladoria no planejamento, 
execução e elaboração de relatórios de fiscalização de 
obras e serviços de engenharia.

Art. 2º Recepcionar os procedimentos de auditoria e as 
orientações técnicas contidos no Manual de Auditoria 
Operacional – MAO do Tribunal de Contas da União – 
TCU, como normas a serem observadas de forma 
subsidiária pelas equipes desta Controladoria no 
planejamento, execução e elaboração de relatórios de 
fiscalização de obras e serviços de engenharia.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 028/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Aquisição de Cestas de 
Páscoa e Peixes a serem distribuídos aos beneficiários 
do Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz 
acompanhados pelos CRAS, CREAS, Centro POP, CAM, 
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