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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 166/2019)
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DECRETO (Nº 206/2019)
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ÓRGÃO/SETOR: SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019)

PREFEIT
EFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
SECRETARI
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
COMISSÃ
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

PROCE
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1954/2018.
PREG
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2019 – SRP
Licitação [nº 756331]

A PREGOEIRA E EQUIPE
E DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO ternt públice tes
interesstdes, cuje ebjete é:
é Registre de Preçes ptrt pesterier tquisiçã
uisiçãe de Mtteritis
Desctrtáveis de Cept e C
Cezinht, cenferme qutntitttives e especific
ecifictções técnicts
reltcientdts ne terme de referêncit,
re
vistnde ttender ts demtndts dt
dts Secrettrits dt
Prefeiturt Municiptl de Simões
imões Filhe/BA, decidiu per estender e prtze de tté 2 (duts) herts e
envie de decumenttçãe de htbilittçãe
ht
e prepestt de preçes, para o Lote I,, t emprest DAVI
COMERCIO DE HORTIFRUTI
RUTIGRANJEIROS EIRELI ME, inscritt ne CNPJ:: 28.355.009/000134 e para o Lote II t emprest
empre
R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME,, inscritt
ins
ne CNPJ:
26.728.117/0001-80. Per entendermes
enten
que em virtude de herárie de expedient
ediente nt sextt feirt
ser tté ts 13h00min, htvende
vende, perttnte umt suspensãe de prtze. A ptrtir
trtir d
destt publictçãe
inicit e prtze de 2 (duts) herts ptrt e envie des decumentes per ptrte dts emprests
trremtttntes. Simões Filhe, 18/03/2019.
18
Sirleide Stntes de Cerqueirt – Pregee
regeeirt.
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ÓRGÃO/SETOR: SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 004/2019)

ESTADO DA BAHIA
S FILHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOE
AESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR

PORTARIA Nº 004/2019
Institui Comissão para Atesto de
Notas Fiscais e recebimento de
Equipamentos de Ginástica. do
Contrato nº 130/2018. firmado
com a Empresa STRONGFER

COMER.
E
INDUST.
PRODUTOS LTDA.

DE

CIPAL DE
AESTRURA DA PREFEITURA MUNI
rindo
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFR
de suas atribuições legais. e cump
, no uso
SIMOES FILHO, Estado da Bahia
/93.
no Art. 15, Inciso 8. da Lei nº 8666
sto
dispo
o
e
oant
cons
determinações,

RESOLVE:
de Equipamentos e
o de notas fiscais e recebimento
Art, 1º - Fica designado para atest
taria Municipal de
Secre
da
o
âmbit
nº 130/2018, no
Ginástica. referente ao Contrato
dores a seguir indicados:
Infraestrutura, composta dos Servi

.
-

55
e de Gabinete - Matricula nº 9423
Orlando de Souza Teixeira - Chef
cula nª
Matrí
ia
nhar
Enge
de
I
Ass. Esp.
Bruno Leonardo Sena Costa ——

943157
.

Matricuia nº
— Ass. Esp, I de Engenharia Ana Lorena Emidio dos Santos

941258
na data de sua publicação.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor

Simões Filho, 02 de Janeiro de 2019

Secretário
Matricula

icipal de Infraestrutura
943141

Praça 07 tIK' chrultru. 35“)

— (7II 32968300
Centro. “hulk->| iZIiu . Im CEI“- 43.700-0(I()
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ÓRGÃO/SETOR: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 016/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI'NICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA .XILNIC'IPAL DA EDT. CAC, Ai"

PORTARIA Nº 016/2019
Designar servidor para acompanhar
fiscalizar e atestar notas fiscais da
Ata de Registro de Preço firmado
com

a

empresa

Continental

Gas

LTDA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas aIÍlbLIIÇÓES legais
tendo em vista o disposto no Art. 678 da Lei 8666/93 e Resolução nº 1120/05 do
Tribunal de Contas dos Municipios.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora RITA DE CASSIA DA COSTA BARBOSA. Matricula
nº 3763, ocupante do cargo de Gerente de Patrimônio. indicada a fiscalizar e atestar
notas ficais da Ata de Registro de Preço nº 0001/2019. firmado com a Empresa

CONTINENTAL GAS LTDA

Art. 2“ - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário, 14 de março de 2019,

)

5

REGI
LDO PAIVA DE BARROS
SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 2019

l.;
-

, -

ESTADO DA BAI IIA
PREFEITURA MUNICIPAL
Uli SIMOES FILHO
SECRETARIA AILGVICIPFIL DA
EDUCAÇÃO

TERMO
DE
CONVÉNIO
DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENT
RE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITUR
DE
CAMAÇARI E PREFEITURA MUNA
ICIPAL
DE SIMOES FILHO

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMAÇARI, pessoa jurí
dica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/M
F sob nº 14109 763/0001-80,
com sede na Rua
Francisco Drumond s/n, Cama
çari-Bahia. Cep 42.800-000.
doravante denominada
PREFEITURA, neste ato
representado pelo Excelent
íssimo senhor Prefeito,
ANTONIO ELINALDO ARAUJO
DA SILVA. brasileiro, casado,
portador de carteira
e domiciliado a Rua 5 do Cana
l, 24. Quadra 5. Gleba A, Cama
çari — Bahia. Cep
42807-550 e a PREFEITURA MUN
ICI

PAL DE SIMOES FILHO, pessoa
jurídica de

TOLENTINO DE OLIVEIRA, brasi
leiro. casado, portador de carte
ira de Identidade nº
02490069-95. inscrito no CPF/MF
sob nº 385 897 455-20, resident
e e domiciliado a
Rua Castro Alves, 120 B. Centro,
Simões Filho — Bahia, Cep 43 700000. resolvem
firmar o presente Termo de Conv
ênio de Cooperação Técnica. medi
ante cláusulas e
condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente Conv
ênio a prestação recíproca de
colaboração tecnica
e admInIstrativa, observadas as
prescrições legais, mediante a
cessão de servidores
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SIMOES
FILHO,
por
iniciativa
representantes, que independe
de
seus
da subscrição deste Termo. para
que se utilizem dos
seus efenos legaIs e administ
rativos,

*

como se convenentes fossem.

CLÁUSULA SEGUNDA
A solICItação de dispOSIção,
devolução ou permuta do servi
dor, nos termos do
presente termo. processar—se-a,
mediante
ofICIo entre as partes Convenen
te .

I'I'IIçII “ernesto Simões Filho. IIn
|47. ("enlI'u - Simões I—IIhU-IIJIÁ'I
Z'PI 43700-000. Tel: (071 I 3396—
0
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
.S'k'C'RIí'HRL-I III A lt 'In-ii, I).-l /-l>( '( '.-l('. io

PARAGRÁFO ÚNICO
O atendimento ao pedido de disposição do servidor far—se—á, exclusivamente, por ato
do Chefe do Poder Executivo,

CLÁUSULA TERCEIRA
Durante o periodo em que o servidor de um Convenente estiver a disposição do
outro. todos os vencimentos ou salários e vantagens, bem assim os encargos
inCIdentes, beneficios e outras despesas pagas. durante o periodo em que o
servidor estiver a diSpOSlçãO do Convenente Cessionário, serão integralmente
ressarcidos por este último,

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Para obtenção do ressarcrmento a que se refere o caput desta cláusula. deverá o
órgão ou entidade a que pertence o servidor cedido, integrante da estrutura do
Convenente Cedente, emitir cobrança, no dia 30 (trinta) de cada mês, na qual
discriminará os vencimentos ou salários, vantagens encargos sociais, beneficios, e
outras despesas pagas. devendo o órgão ou entidade onde for o servidor
desenvolver suas atividades, integrante da estrutura do Convenente Cesslonário
adotar as providêncras cabíveis necessárias ao reembolso até o dia 15 (quinze) do
mês subsequente ao vencido.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese de ocorrer majoração de vencimentos, salarios ou alteração de
encargos sociais e beneficios. pertinentes ao pessoal cedido, seja por imposição
legal, promoção ou reestruturação do quadro funcional do Convenente Cedente. o

ônus resultante será transferido integralmente ao Convenente Cessionário.

CLÁUSULA QUARTA
O servidor que vier a ser colocado à disposição, em função deste Convênio, não terá
qualquer vinculo funcional permanente ou empregatício com o Convenente
Cessionàrio, mantendo, na sua inteireza, o contrato de trabalho ou o vinculo
funcional estatutário com o Convenente Cedente.

CLÁUSULA QUINTA
te pelo
O controle de frequência do serVIdor cedido será encaminhado mensalmen

se
órgão ou entidade a que pertence o servrdor cedido, por aquele que estiver
beneficiando da prestação do trabalho do servidor.
Tel: (071) 33964)
I'I'Itçu IIcrIicsto SiIIIOCS Filho. n“ 147. (';-nm» — Simões | ilIIO-Hu.CEPt 43700-000t
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hS'l ADO DA BAI IIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO

ªê:... SECRET.—IRIA Mt 'A'/( 717.41. I).-l [:”/)( '( :.ioi()
&&
PARÁGRAFO ÚNICO
determinada
Os servidores colocados à disposição deverão cumprir a carga horária
io.
pelo Cedente Cessionar

CLÁUSULA SEXTA
prestação dos
Todas as despesas que eventualmente venham a incidir sobre a
convenente
pelo
pagas
serão
ajuste,
deste
serviços, decorrente da execução
ceSSionariO.

CLÁUSULA SÉTIMA
tempo. o retorno
Fica resguardado aos Convenentes o direito de solicitar, a qualquer
manifestarem-se a
do servidor que for posto a disposição, devendo, neste caso,
respeito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA OITAVA
detalhamento
Os Convenentes adotarão as medidas que se fizerem necessárias ao
de suas
âmbito
no
,
Convênio
deste
execução
da
tes
dos procedimentos decorren
respectivas esferas de atuação.

CLÁUSULA NONA
pelo período de 24
O presente Convênio produz efeitos na data da sua assinatura
ação unilateral da
manifest
por
tempo
qualquer
a
ado
denunci
ser
podendo
meses,
no minimo,
dias,
30(trinta)
de
prévia
ação
parte interessada, mediante comunic

PARÁGRAFO ÚNICO
aS partes, por igual
O presente Termo poderá ser prorrogável de acordo entre
meses.
a)
(sessent
60
de
período, no limite

CLÁUSULA DÉCIMA
Este Instrumento perderá automaticamente a sua validade,
descumprimento de quaisquer das cláusulas nele previstas.

na

hipótese
*-

Iª: 437tltl-(JUU. Tel: (07 I) 3396—06)
Pt'uçu Hernestu Simões“ l' ilhu, n" l-l'i'. ( L'I'III'U - Sim—"mx I iIIIO-làaii'l
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ITS [ AIX) DA BAHIA
PREFEI'I'URA MUNICIPAL DE SIMÓIÉS FILHO
SECRETA RIA AILfAf/C/lâ-Il. [).-I L'DL'L'AÇ'AU

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
AS partes elegem o Foro da Comarca de Camaçari, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste Convênio. E, por estarem assim justos e
acordados. firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.
na presença das testemunhas que tambem o subscrevem, a fim de que produza os

seus efeitos jurídicos.

i
X

Simões Filho.
'(
/—,
..

“p)

*

DIOCLE'NES TOLENTINO OLIVEI A
' Prefeito do Municipio
Prefeitura Municipal de Simões FI

ANTONIOVELINALDO
Prefeito do M ' pio
Prefei

JO

cipal de Camaçari

TESTEMUNHAS

Nome:

Nome:

CPF' 240.10 .Ofaq Sieg -C(9
RG: ãçslgâ;,3s

CPFRG

Praça Herneslo Simões Filho. n" I47. ("entro — Simões FíIIIO-Bzi.('EP: 43700-000. Tel: (07 l ) 3396-0044
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ÓRGÃO/SETOR: SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 009/2019)

'

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA
PORTARIA 009/2019
CONCEDER LICENÇA UNIFICADA. AO
POSTO CRISTO REI COMERCIO DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO. Estado da Bahia. no uso de suas atribuições
legais. e cumprindo o que determina a Lei Municipal nº 940/2014 Art. 53 parágrafo único. Art. 54.
inciso tº e 2º e no que lhe confere publicar a referida licença conforme Art. 76, parágrafo único,

regulamentada pelo Decreto nº 569/2014, conforme Processo: 7825/2017. de acordo com os
pareceres técnicos favoráveis ao pleiteado, com base na Lei Federal Complementar 140/2011.
nos termos do Art. 9º dos incisos III, IV, V, XIII e do parágrafo único do Art. 23 da CF, Lei

Municipal nº 940/2014.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao requerente: LICENCA UNIFICADA AMBIENTAL, válida pelo prazo de 03

(três) anos. ao POSTO CRISTO REI COM RCIO DE DERNADOS DE PETRÓLEO LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 15.608.357/0001-24, situada na Avenida Washington Luis. Nº 2126.

Bairro: Cristo Rei. Simões Filho/BA com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 12º 46'
13.6" S e Longitude saº 24' 03.2" tipo: UTM. para atividade de posto de gasolina com
capacidade instalada de 100 mª, sendo: 20 mª (diesel). 45 mª (gasolina comum) e 35 mª
(etanol). Art zº - A concessão a que se refere o art. 1" está sujeita ao atendimento da legislação
vigente e aos seguintes condicionantes: I. Atender a Resolução CONAMA 3622005, que
determina que todo óleo lubrificante usado ou contaminado, o mesmo deve ser recolhido.
coletado e destinado adequadamente; Il. Apresentar a SEMA e realizar os estudos
hidrogeológicos da area informando o sentido do fluxo das águas subterrâneas. e localização
das áreas de recargas e de poços de captação destinados ao abastecimento. público ou privado,
situados no raio de 100 m, registrados nos órgãos competentes. prazo: 02 (dois) meses após a
emissão da Licença Ambiental; lll. Implantar e dar continuidade ao Plano de Gerenciamento de
Residuos Sólidos - PGRS, realizando o controle e contabilização qualiquantitativa de entrada e
saída para os itens gerados. conforme documento apresentado a SEMA; IV. Solicitar ao Corpo
de Bombeiros a aprovação do projeto de combate a incêndios e controle de pânico. O
empreendimento só poderá iniciar a sua operação mediante emissão do Atestado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros da Bahia — AVCB; V. Operar e manter em condições adequadas de
funcionamento o sistema de combate a incêndio e controle de pânico; VI. Apresentar anualmente

a SEMA, atestado de vistoria do corpo de bombeiros; VII. Proporcionar aos funcionários da
empresa (do quadro efetivo ou terceirizado). treinamentos periódicos em Educação Ambiental,
enfatizando os procedimentos de coleta seletiva e recolhimento de lixo não reciclável. Estas
campanhas deverão englobar também os operários envolvidos nas obras de implantação e
encaminhar anualmente relatório fotográfico e lista de treinamento para a SEMA; Vlll. Apresentar
laudos de estanqueidade dos tanques de combustíveis instalados no posto; IX. Implantar e

operar o Sistema de Abastecimento com Tanques Subterrâneos de Combustível (SASC)
conforme critérios estabelecidos na NBR 13.786 da ABNT; X. Dotar as áreas de abastecimento e
descargas de sistemas com tanques subterrâneos de piso de concreto impermeabilizado e
canaletas para coleta dos efluentes líquidos. os quais deverão ser direcionados para o sistema
de separação água/óleo (SAO); XI. Instalar os respiros dos tanques subterrâneos de

armazenamento de combustíveis em conformidade com as normas técnicas da ABNT e manter a
distancia minima horizontal de 3 m (metros) entre estes e qualquer edificações; XII. Efetuar
testes de estanqueidade nos tanques subterrâneos, inclusive tanques de óleo queimado,
tubulações e conexões, em oonfon'nidade com a NBR 13.784 da ABNT. com a seguinte
periodicidade: tanques de paredes simples (a cada 2 anos). tanques de parede dupla (a cada 3
anos). tanques de parede dupla com monitoramento intersticial continuo (a cada 5 anos); XIII.
Interditar imediatamente a operação dos tanques subterrâneos que acusem vazamento após 0
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teste de estanqueidade. As operações de retirada e destinação dos tanques deverão ser
realizadas de acordo com a NBR 14.973 da ABNT. devendo a sua destinação final estar de
acordo com as normas ambientais vigentes; XIV. Realizar a investigação prévia de contaminação
do solo e lençol freático, quando das operações de troca de tanques ou tubulações, encaminhar
os resultados a SEMA (Anualmente); XV. Não utilizar tanques recuperados em instalações
subtenâneas (SASCs). mesmo que jaquetados; XVI. Não utilizar tanques subterrâneos de
parede simples sem revestimento externo. XVII. Comunicar imediatamente a SEMA a ocorrência
de quaisquer vazamentos ou acidentes responsabilizando-se pela adoção de medidas controle
da situação emergencial e para o saneamento das áreas impactadas, de acordo com as
exigências formuladas pela SEMA. XVIII. Implementar Programa de Emergência Ambiental —
PEA, para treinamento dos empregados, visando orientar a adoção de medidas de prevenção
de acidentes e ações cabíveis imediatas para o controle de situações de emergências e enviar
relatório fotográfico e lista de presença a SEMA, anualmente a partir da publicação da licença;
XIX. Investigar as causas e tomar providencia imediatas para a eliminação da fonte ativa de
contaminação. nos asos de ocorrência de vazamentos ou acidentes com derramamento de
combustíveis no solo; XX. Indenizar ou reparar os danos causados pelo empreendimento ao
meio ambiente independentemente da existencia de culpa conforme previsto na Constituição
Federal e Estadual bem como nos demais instrumentos legais e normativas aplicáveis; XXI.
Atualizar esta Licença, junto a SEMA, previamente a quaisquer alterações que impliquem em
reforma de equipamentos, ampliação das instalações ou dos serviços oferecidos pelo
empreendimento; XXII. Colocar em local visivel de fácil acesso dos colaboradores as FISPQ's
(Ficha de Inspeção Química dos Produtos Utilizados); XXIII. Implementar anualmente Simulado
de Emergência Ambiental e de Segurança com os colaboradores e comunidade do entorno.
prazo: anual; XXN. Elaborar e apresentar o cronograma semestralmente do plano de
manutenção de equipamentos. sistemas e procedimentos operacionais; XXV. Elaborar de
imediato plano de resposta incidente que representem situação de perigo ao meio ambiente ou
as pessoas. bem como passivo ambiental; XXVI. Apresentar certificado de limpeza do sistema
de esgotamento sanitário realizado pelo serviço de limpeza de fossa conforme NBR 7229/93
(anualmente para a SEMA); XXVII. Plantar árvores nativas na área frontal do posto, para
proporcionar maior conforto térmico em seu emomo; XXVIII. Priorizar a contratação de mão de
obra local; XXIX. Para compensar os impactos ambientais negativos causados. deverá ser
fornecido a SEMA 5 (cinco) caixas coletoras de resíduos sólidos na cor cinza, contendo 50
(cinquenta) litros cada, para fixar em postes ao longo das vias urbanas do município de acordo
com a Resolução CONAMA nº 275/01; prazo; 20 (vinte) dias após a emissão da Licença
Ambiental, Art. 3º O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto

Tecnico anexado ao processo toma nulos os Artigos anteriores Art. 4” - Estabelecer que esta
Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima

citados, seja mantida disponivel a fiscalização da SEMA e aos demais órgãos do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA. Art. 5” - Conforme Decreto Municipal 569/2014, Artº 86,
a solicitação para renovação da licença ambiental deverá ocorrer no prazo de 120 (cento e vinte
dias) a contar do prazo de validade fixado na respectiva licença ficando automaticamente
renovada até o pronunciamento da SEDUMA; Art. 6“ - Esta Licença entrará em vigor na data de
sua publicação.

Simões Filho, 14 de março de 2019.
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Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Coordenadora de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental
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SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

PORTARIA Nº 002/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA da Prefeitura Municipal de
Simões Filho. Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o

disposto no Art. 678 da Lei 8.666/93 e Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios.

RESOLVE:

1. Designar o Senhor REGINALDO GAZINEU DUTRA. Chefe de Gabinete,
Matrícula 943167, com efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2019, para
fiscalizar e atestar recibos do Contrato nº 0030/2017 PMSF, firmado com a

Senhora THEREZINHA TANNUS FERREIRA, CPF nº. 334.004.315-91 RG Nº
01658791-06 SSP/BA, Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, com edificação
composta de um pavimento com 08 cômodos, sendo 01 recepção, 04
consultórios, 02 sanitários e 01 varanda, área total construída de 320,00mº.
implantada
em
terreno
de
2.190,68mª
com
inscrição
imobiliária

010710700707001, localizado na av. Elmo Serejo Farias, 11 Cia 1 CEP 43.700000, Simões Filho — Bahia, conforme Dispensa de Licitação nº 0040/2017.

2. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Simões Filho — BA, 14 de março de 2019.
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