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DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 11.700, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Abre crédito extraordinário no valor de R$ 2.012.346,23,
para custeio das ações de enfrentamento de calamidade
pública decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe foram
conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas
de enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);
Considerando o Decreto Municipal nº 11.501, de 23 de março de 2020, que decreta Estado de Calamidade
Pública no Municipio de Feira de Santana para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da
Pandemia do Coronavírus (COVID-19);
Considerando o disposto nos art. 32 da Lei Municipal 3.947 de 21 de junho de 2019, combinado com os
art. 1, Inciso III e arts. 41, Inciso III e 44 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Considerando o Decreto Legislativo Nº 2.043, de 01 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da ALBA
em 02/04/2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município de Feira de Santana;
Considerando a Lei Federal Complementar Nº 173 de 27 de maio de 2020 que estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS- CoV-2 (Covid-19).
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 2.012.346,23 (dois milhões doze mil trezentos e
quarenta e seis reais e vinte e três centavos), para atender a programação constante no Anexo I.
Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito extraordinário,
de igual valor (R$ 2.012.346,23) correrão à conta de excesso de arrecadação no valor de R$ 612.346,23 (seiscentos
e doze mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) referente Auxílio Financeiro da Lei
Complementar Nº 173 de 27 de maio de 2020, conforme codificação da receita 1.7.1.8.99.1.1.03.01.01.00.00,
Título: Auxilio Financeiro AFM – Lei Complementar nº 173/2020, Fonte: 0009, constantes no Anexo II e o valor de
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) a conta de anulação conforme Anexo III.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de agosto 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

1

ANO VI - EDIÇÃO 1419 – DATA 18/08/2020
ANEXO I
Órgão/Unidade
12.1224
12.1224

Programatica
08.244.0067.2293
08.244.0067.2293

Econômica
3.3.90.32
3.3.90.32

Fonte
0000
0009

SubFonte
0000
0000

Discriminação
Material de Dist.Gratuita
Material de Dist.Gratuita
TOTAL

Valor R$
1.400.000,00
612.346,23
2.012.346,23

ANEXO II
Codificação da Receita
1.7.1.8.99.1.1.03.01.01.00.00

Título da Receita
Auxílio Financeiro AFM –Lei
Complementar nº 173/2020

Fonte
0009

Valor R$

TOTAL

612.346,23
612.346,23

ANEXO III
Órgão/
Unidade
10.1010
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1212
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224

Programatica
27.813.0033.2044
08.244.0004.2077
08.244.0004.2077
08.244.0004.2077
08.244.0004.2077
08.122.0004.2078
08.122.0004.2078
08.122.0004.2078
08.122.0004.2078
08.122.0004.2078
08.243.0018.2083
08.243.0018.2083
08.244.0030.2209
08.244.0030.2209
08.244.0004.2215
08.244.0004.2215
08.244.0004.2215
08.244.0018.2237
08.244.0018.2237
08.244.0018.2237
08.244.0030.2246
08.244.0067.2283
08.244.0067.2284
08.244.0067.2284
08.244.0067.2284
08.244.0067.2210
08.244.0067.2210
08.244.0067.2234
08.244.0067.2234
08.244.0067.2280
08.244.0067.2281
08.244.0067.2281

Econômica

Fonte

SubFonte

3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
4.4.90.52
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.39
3.3.90.92
3.3.90.93
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.1.90.04
3.1.90.13
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.39
3.3.90.34
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.50.43
4.4.50.42

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

Discriminação
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Material de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Física
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Equipamento e Mat.Permanente
Diárias-Civil
Material de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Desp.Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Outros Serv.Terc.Pessoa Física
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Material de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Física
Material de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Física
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Material de Consumo
Material de Distr.Gratuita
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Material de Consumo
Outros Serv.Terc.Pessoa Física
Contrat.p/Tempo Determinado
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Material de Distr.Gratuita
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Outras Desp. de Pess. Decor .Cto. de Terc.
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica
Subvenções Sociais
Auxílios
TOTAL

Valor R$
700.000,00
4.000,00
10.000,00
33.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
9.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
7.000,00
38.000,00
84.000,00
80.000,00
1.400.000,00
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EDITAL

CONVOCAÇÃO N° 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO 001/2018
Art. 1º - Ficam convocados os candidatos relacionados nos Editais de Convocação nº 10/2020 e 11/2020
publicados, respectivamente, em 07/03/2020 e 11/03/2020, para entrega de exames médicos e demais
documentos, até o dia 28/08/2020, em atendimento ao art. 3º do Decreto nº 11.521, de 08 de abril de 2020.
Art. 2º - Serão considerados válidos os exames médicos que tenham obedecidos aos prazos constantes
nos Editais de Convocação supra mencionados.
Feira de Santana, 17 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 5 13 247-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRADADA: EXEMPLO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Aditar o contrato nº 600-2018-13C, firmado em 03 de setembro
de 2018. O prazo de execução do contrato será prorrogado por mais 3 (três) meses, a contar do seu termo final,
em virtude da existência de saldo financeiro. DATA: 02/03/2020.
ADITIVO Nº5 13 250-2020. CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRADADA:MAZZA
ENGENHARIA LTDA. Aditar o contrato nº233-2020-13C, firmado em 26 de março de 2020. O prazo de execução do
contrato será prorrogado por mais 03 (três) meses, a contar do seu termo final. DATA:30/06/2020.
ADITIVO Nº5 13 271-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRADADA:MAZZA
ENGENHARIA LTDA. Aditar o contrato nº844-2019-13C, firmado em 02 de dezembro de 2019. O prazo de
execução do contrato será prorrogado por mais 02 (dois) meses, a contar do seu termo final. DATA: 07/08/2020.

ADITIVO Nº 5 13 269-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRADADA: MAZZA
ENGENHARIA LTDA. Aditar o contrato nº 844-2019-13C, firmado em 02 de dezembro de 2019. Fica estabelecido
que o contratante deverá pagar ao contratado, pelos acréscimos de serviço, o valor de R$ 701.188,36,
correspondendo a aproximadamente 21,87% do valor originário do contrato, passando o valor global do contrato
para R$ 3.906.973,34. DATA: 03/08/2020.
ADITIVO Nº 5 13 268-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRADADA: VIA
ENGENHARIA S.A. Aditar o contrato nº 246-2015-13C, firmado em 04 de maio de 2015. Fica estabelecido que o
contratante deverá pagar ao contratado, pelos acréscimos de serviço, o valor de R$ 1.287.484,38, correspondendo
a aproximadamente 1,48% do valor originário do contrato, passando o valor global do contrato para R$
89.803.486,84. DATA:12/08/2020.
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CONVOCAÇÃO - LICITAÇÃO 123-2020 – PREGÃO PRESENCIAL 063-2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO)
DE SOFTWARES ESPECÍFICOS EM GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES (01
ANO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA –
IPFS. Tendo em vista, que a empresa INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, Habilitada não compareceu para
apresentação do sistema, comunicado através do Ofício IPFS n° 374/2020. Sendo assim, estamos convocando a
empresa AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA a 2ª (segunda) classificada, para
prosseguirmos com o certame. Data: 18/08/2020 às 14h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344,
Centro. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis,
das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8307. Feira de Santana, 17/08/2020. Verilandia Sena
Barros – Pregoeira.

COMUNICAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 121-2020 TOMADA DE PREÇO 030-2020.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços complementares de construção da
Escola Quilombola com 10 salas, no Distrito de Maria Quitéria. Informamos que a resposta a solicitação de
esclarecimento encontra-se disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 17/08/2020.
Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE PARCERIA
Extrato de Parceria: Parceria de Fomento nº 25/2020/12S através de INEXIGIBILIDADE de nº 671-2020-12I
fundamentada pelo art. 31 e 32 da Lei Federal 13019/14. Parceria entre o Município de Feira de Santana e o
Dispensário Santana CNPJ 40.639.247/0001-77 Objeto: Parceria de Fomento de transferência de recursos
financeiros de subvenção social de doações privadas conforme edital do Itáu de Seleção de Projetos para o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para compra de material de consumo e pagamento de pessoal para a
realização do Projeto Experiências e Saberes . Valor. R$ 179.950,10. Prazo de vigência: 22/07/2020 a 30/07/2021.
Data de assinatura 22/07/2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 08220201111
CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA, OBJETO: O contrato n° 329-202011C ora aditado, será prorrogado por mais 03(três) meses, que corresponde a importância de R$ 10.444.232,09
(dez milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), a contar do
seu termo final, referente ao período de 19/08/2020 à 19/11/2020, passando o valor acumulado do contrato para
R$ 20.888.464,18(vinte milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito
centavos) de acordo com o quanto constante nos autos do processo n° 43453/2020, parecer nº 1147/PGM/2020,
que nele fora proferido pela procuradoria Geral do Município. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA. DATA DE ASSINATURA: 19 de Agosto de 2020. Denise Lima Mascarenhas Secretária Municipal de Saúde.

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 390-202011C.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1409, 07/08/2020, Página
06; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 07/08/2020; No Endereço, Onde se lê: “caminho 09, leiase: “caminho 08”. Os interessados poderão obter maiores informações no Setor de Compras e Licitação, na
Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das 08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax:
3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 14 de Agosto de 2020.

RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 529-2020-11D
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1393, 23/07/2020, Página
2; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 23/07/2020: Onde se lê: “CAMINHO 09”, leia-se:
“CAMINHO 08”. Os interessados poderão obter maiores informações no Setor de Compras e Licitação, na
Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das 08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax:
3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 17 de Agosto de 2020. DENISE LIMA MASCARENHAS –
Secretária Municipal de Saúde.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA – LU.

PORTARIA N° 77, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal N°120/2018, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente)
e tendo em vista o que consta no Parecer Técnico Nº /2020 do Processo Nº 28.226/2020 - DIV.LIC–LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA UNIFICADA - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa DK
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, nome fantasia Posto Sertão I, inscrito no CNPJ N°
30.407.550/0004-33, Inscrição Municipal 74.148-5, localizado na Avenida Presidente Dutra, N° 1802 –
Capuchinhos, CEP 44.076-130, Feira de Santana/BA, nas Coordenadas geográficas (GMS SIRGAS 2000): 12° 15’ 43’’
S e 38° 56’ 54’’ O., para desenvolver a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,
com capacidade de armazenamento de 60m³ de combustíveis líquidos (gasolina comum, aditivada, etanol e
diesel). Mediante o cumprimento da legislação em vigor e dos seguintes condicionantes.
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Complementar 120/2918. Prazo: 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar o Estudo de Caracterização Hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas
subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação destinados ao abastecimento
público ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 100 m,
considerando as possíveis interferências das atividades com corpos d'água superficiais e subterrâneos; e a
caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com análise de solo,
contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; Prazo: 60 (sessenta) dias.
III.Realizar após a instalação dos tanques e suas tubulações, os teste de estanqueidade do Sistemas de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) (tanque, tubulações e conexões), que comprove a
estanqueidade do sistema de armazenagem (tanque, tubulações e conexões), em concordância à NBR 7505-1, e de
acordo, a NBR 13.784 da ABNT (Detecção de Vazamento em Posto de Serviço) vigente, combinado com a Portaria
nº 259, de 24 de julho de 2008, e a Resolução CONAMA nº 273/2000. Os testes devem ser realizados por empresas
com certificado e credenciamento junto ao INMETRO. Prazo: 60 (sessenta) dias.
IV.Apresentar as notas fiscais de aquisição dos tanques de combustíveis e bombas de abastecimento, caixa
separadora, a ficha de acompanhamento e o certificado de estanqueidade dos tanques de combustíveis, e manter
disponível à fiscalização dos órgãos competentes. Prazo: 60 (sessenta) dias.
V. Apresentar o Habite-se, e o Alvará de Funcionamento, emitidos pela SEDUR – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, e o Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, e o Atestado de Vistoria de corpo de Bombeiros – AVCB, referente ao projeto de
incêndio e pânico. Prazo: 90 (noventa) Dias.
VI. A pessoa jurídica somente poderá iniciar o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos após a publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU), conforme artigo 10º, § 1º,
Resolução ANP Nº 41 DE 05/11/2013.
VII. Apresentar todos os meios de publicidade que serão utilizados no Posto de Combustível, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), com as respectivas medidas para fins de atender a Legislação Ambiental
Vigente que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 (sessenta)
dias.
VIII. Implantar o Plano de Emergência Ambiental - PEA, conforme apresentado a esta secretaria, devendo
atualizá-lo sempre que necessário. Promover o treinamento das ações preventivas estabelecidas no Plano de
Emergência Ambiental – PEA, realizando simulados de emergência ambiental. Apresentar o relatório da avaliação
prática de aplicação das metas estabelecidas no PEA. Prazo:120 (cento e vinte) dias.
IX. Instalar em locais visíveis ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental.
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X. Apresentar o Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, e a Análise Preliminar de Risco – APR,
no prazo de 120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços.
XI. Adquirir e manter na unidade um Kit Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de
derramamentos/vazamentos de combustíveis, em atendimento a Norma Regulamentadora NR 20, no prazo de
120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços. Apresentar um registro fotográfico
de aquisição. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir todas as Normas
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da empresa.
XIII.
Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de
detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamento, corrosão em tanques subterrâneos e
tubulações, de acordo com a norma técnicas da ABNT pertinentes;
XIV. Operar e manter sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos conforme
estabelecidos em normas específicas;
XV. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto apresentado à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM e conforme o disposto nas Normas Técnicas da
ABNT para postos de combustíveis;
XVI. Realizar apenas descarga selada dos caminhões para os tanques subterrâneos;
XVII. Destinar os resíduos de óleo usado e os provenientes da borra do separador água/óleo para empresas de
re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 362/2005, mantendo documentação comprobatória.
XVIII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XIX. Armazenar Resíduos Perigosos - Classe I em área impermeável, coberta.
XX. Destinar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de produtos químicos, estopas,
resíduo da caixa de areia e da separadora de água e óleo) por empresa especializada e devidamente licenciada.
Estes resíduos deverão ser incinerados quando não houver outra destinação mais adequada, uma vez que não
podem ser dispostos em aterro sanitário doméstico;
XXI. Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, aprovado pelo órgão
competente, bem como, os extintores.
XXII. Operar os Sistemas de Abastecimento com Tanques Subterrâneos de Combustível (SASC) conforme as
normas e critérios estabelecidos nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, especialmente
as NBR´s 12.236, 16.161, 16.764, 16.764, 13.784, 13.786, 13.787, 14.605, 14.606, 14.632, 14.639, 14.722, 14.973,
15.015, 15.118, 15.138, Portaria n° 37, de 16 de fevereiro de 2005, naquilo que couber, bem como suas revisões e
complementações;
XXIII. Operar adequadamente o SAO – Separador Água/Óleo, conjunto de canaletas e caixas separadoras,
devendo ser coletado periodicamente o óleo retido e enviado para reciclagem ou disposição final em instalação
licenciada;
XXIV. Manter íntegro, toda a área de abastecimento e descarga dos sistemas com tanques subterrâneos de
piso de concreto impermeabilizado e canaletas com caimento para o sistema de drenagem, cujas canaletas devem
estar localizadas internamente à projeção da cobertura, e o fluxo direcionado para uma caixa separadora de água
e óleo (SAO), bem como efetuar diariamente a limpeza das canaletas, no objetivo de garantir a eficiência do
sistema de drenagem. Prazo: Constante.
XXV. Manter o descarte das embalagens de lubrificantes, com completo escoamento dos resíduos,
impossibilitando a sua reutilização inadequada através de perfuração e amassamento. Apresentar o comprovante
de envio. Prazo 120 dias.
XXVI. Realizar o monitoramento dos efluentes líquidos para a saída do sistema de caixa separadora de água e
óleo, CXSAO, para avaliar a eficiência do sistema de separação de água/óleo CXSAO, com realização dos seguintes
parâmetros: pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, óleos e graxas, e produtos componentes dos
combustíveis comercializados (BTEX). O relatório deverá conter comentários técnicos sobre a eficiência da
operação da SAO bem como quanto aos resultados obtidos estarem seguindo as recomendações da Resolução
CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, ou outra resolução que venha a ser publicado para lançamento de
efluentes, com informações sobre as medidas mitigadoras para correção dos valores e parâmetros fora da
determinação da resolução; deverá também conter a identificação, Anotação de Responsabilidade técnica (ART) e
a assinatura do responsável técnico pelas análises. Prazo: anualmente para apresentação a SEMMAM destes
relatórios.
XXVII. Apresentar, no prazo de 365 dias a contar da data de recebimento desta Licença, relatório que ateste
que o sistema separador água e óleo (SAO) está em conformidade com normas ABNT/NBR 14.605-2;
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XXVIII. Instalar as canaletas de drenagem na ilha de abastecimento de combustíveis, e a Caixa Separadora de
Água e Óleo – CXSAO, de acordo, a normas ABNT/NBR 14.605-2; Manter as canaletas sempre limpas e livre de lixo
e areia.
XXIX. Implantar as medidas estabelecidas no PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
instalando coletores em locais estratégicos para a coleta de resíduos, fazer a segregação dos resíduos por classe e
fazer o acondicionamento correto destes dentro de contentores e dispostos na casa de resíduos. Realizar a
avaliação periódica quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados.
XXX. Apresentar anualmente a Tabela de movimentação de resíduos do PGRS. A tabela deve conter as
informações mínimas sobre os resíduos gerados na empresa: quantidades geradas, estocagens, tipos de
acondicionamentos, quantidades de saídas e destinos finais desses resíduos com comprovação do envio para
empresas de reciclagem/reutilização, e aterro industrial, devidamente licenciadas.
XXXI. Informar imediatamente à SEMMAM, em caso de vazamento de combustíveis, devendo ser realizada a
remediação de toda área impactada;
XXXII. Manter em local visível ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental, segurança pessoal, de transito
e sanitária, conforme normas técnicas e legislações vigentes;
XXXIII. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e
equipamentos estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018,
combinada com a Norma ABNT NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas
pelos empreendimentos terceirizados. Prazo: durante a vigência desta Licença Ambiental;
XXXIV. Obedecer a Lei Nº 3722, de 31/08/2017 artigo 1° - Fica expressamente vedado o funcionamento dos
equipamentos de som automotivo, popularmente conhecidos como paredões de som, e equipamentos sonoros
assemelhados, nas vias, praças, e demais logradouros públicos no âmbito do Município de Feira de Santana.
Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público,
tais como postos de combustíveis, postos de lavagem, espaço de eventos e estacionamentos e chácara, que
realizam eventos com paredão, com cobranças de ingresso ou não.
XXXV. Manter atualizado o Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras – CEAPD, e o Cadastro
Técnico Federal – CTF, emitidos pelos órgãos competentes;
XXXVI. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada - LU, no endereço de desenvolvimento da
atividade empresa Posto de Combustível para fins de Fiscalização Ambiental;
Art. 2º. Esta Portaria refere-se à Licença Unificada e análise de viabilidade ambiental de competência da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, 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. 3º. Estabelecer que esta Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230 da Lei Complementar N° 120/2018, a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a
presente Licença Unificada, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 12 de agosto de 2020.
ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA – LU.
PORTARIA N° 78, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal N°120/2018, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente)
e tendo em vista o que consta no Parecer Técnico Nº 132/2020 do Processo Nº 28.231/2020 - DIV.LIC–LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA UNIFICADA - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa DK
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, nome fantasia Posto Sertão Feliz, inscrito no CNPJ N°
30.407.550/0005-14, Inscrição Municipal 74.147-7, localizado na Av. Deputado José Pinto dos Santos, N° 530 –
pedra do Descanso, CEP 44.007-190, Feira de Santana/BA, nas Coordenadas geográficas (GMS): 12° 15’ 49’’ S e 38°
58’ 35’’ W, para desenvolver a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com
capacidade de armazenamento de 60m³ de combustíveis líquidos (gasolina comum, aditivada, etanol comum
hidratado, e diesel). Mediante o cumprimento da legislação em vigor e dos seguintes condicionantes.
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Complementar 120/2918. Prazo: 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar o Estudo de Caracterização Hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas
subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação destinados ao abastecimento
público ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 100 m,
considerando as possíveis interferências das atividades com corpos d'água superficiais e subterrâneos; e a
caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com análise de solo,
contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; Prazo: 60 (sessenta) dias.
III.Realizar após a instalação dos tanques e suas tubulações, os teste de estanqueidade do Sistemas de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) (tanque, tubulações e conexões), que comprove a
estanqueidade do sistema de armazenagem (tanque, tubulações e conexões), em concordância à NBR 7505-1, e de
acordo, a NBR 13.784 da ABNT (Detecção de Vazamento em Posto de Serviço) vigente, combinado com a Portaria
nº 259, de 24 de julho de 2008, e a Resolução CONAMA nº 273/2000. Os testes devem ser realizados por empresas
com certificado e credenciamento junto ao INMETRO. Prazo: 60 (sessenta) dias.
IV.Apresentar as notas fiscais de aquisição dos tanques de combustíveis e bombas de abastecimento, caixa
separadora, a ficha de acompanhamento e o certificado de estanqueidade dos tanques de combustíveis, e manter
disponível à fiscalização dos órgãos competentes.Prazo: 60 (sessenta) dias.
V. Apresentar o Habite-se, e o Alvará de Funcionamento, emitidos pela SEDUR – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, e o Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, e o Atestado de Vistoria de corpo de Bombeiros – AVCB, referente ao projeto de
incêndio e pânico. Prazo: 90 (noventa) Dias.
VI. A pessoa jurídica somente poderá iniciar o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos após a publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU), conforme artigo 10º, § 1º,
Resolução ANP Nº 41 DE 05/11/2013.
VII. Apresentar todos os meios de publicidade que serão utilizados no Posto de Combustível, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), com as respectivas medidas para fins de atender a Legislação Ambiental
Vigente que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 (sessenta)
dias.
VIII. Implantar o Plano de Emergência Ambiental - PEA, conforme apresentado a esta secretaria, devendo
atualizá-lo sempre que necessário. Promover o treinamento das ações preventivas estabelecidas no Plano de
Emergência Ambiental – PEA, realizando simulados de emergência ambiental. Apresentar o relatório da avaliação
prática de aplicação das metas estabelecidas no PEA. Prazo:120 (cento e vinte) dias.
IX. Instalar em locais visíveis ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental.
X. Apresentar o Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, e a Análise Preliminar de Risco – APR,
no prazo de 120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços.
XI. Adquirir e manter na unidade um Kit Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de
derramamentos/vazamentos de combustíveis, em atendimento a Norma Regulamentadora NR 20, no prazo de

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

9

ANO VI - EDIÇÃO 1419 – DATA 18/08/2020
120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços. Apresentar um registro fotográfico
de aquisição. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir todas as Normas
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da empresa.
XIII.
Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de
detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamento, corrosão em tanques subterrâneos e
tubulações, de acordo com a norma técnicas da ABNT pertinentes;
XIV. Operar e manter sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos conforme
estabelecidos em normas específicas;
XV. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto apresentado à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM e conforme o disposto nas Normas Técnicas da
ABNT para postos de combustíveis;
XVI. Realizar apenas descarga selada dos caminhões para os tanques subterrâneos;
XVII. Destinar os resíduos de óleo usado e os provenientes da borra do separador água/óleo para empresas de
re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 362/2005, mantendo documentação comprobatória.
XVIII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XIX. Armazenar Resíduos Perigosos - Classe I em área impermeável, coberta.
XX. Destinar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de produtos químicos, estopas,
resíduo da caixa de areia e da separadora de água e óleo) por empresa especializada e devidamente licenciada.
Estes resíduos deverão ser incinerados quando não houver outra destinação mais adequada, uma vez que não
podem ser dispostos em aterro sanitário doméstico;
XXI. Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, aprovado pelo órgão
competente, bem como, os extintores.
XXII. Operar os Sistemas de Abastecimento com Tanques Subterrâneos de Combustível (SASC) conforme as
normas e critérios estabelecidos nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, especialmente
as NBR´s 12.236, 16.161, 16.764, 16.764, 13.784, 13.786, 13.787, 14.605, 14.606, 14.632, 14.639, 14.722, 14.973,
15.015, 15.118, 15.138, Portaria n° 37, de 16 de fevereiro de 2005, naquilo que couber, bem como suas revisões e
complementações;
XXIII. Operar adequadamente o SAO – Separador Água/Óleo, conjunto de canaletas e caixas separadoras,
devendo ser coletado periodicamente o óleo retido e enviado para reciclagem ou disposição final em instalação
licenciada;
XXIV. Manter íntegro, toda a área de abastecimento e descarga dos sistemas com tanques subterrâneos de
piso de concreto impermeabilizado e canaletas com caimento para o sistema de drenagem, cujas canaletas devem
estar localizadas internamente à projeção da cobertura, e o fluxo direcionado para uma caixa separadora de água
e óleo (SAO), bem como efetuar diariamente a limpeza das canaletas, no objetivo de garantir a eficiência do
sistema de drenagem. Prazo: Constante.
XXV. Manter o descarte das embalagens de lubrificantes, com completo escoamento dos resíduos,
impossibilitando a sua reutilização inadequada através de perfuração e amassamento. Apresentar o comprovante
de envio. Prazo 120 dias.
XXVI. Realizar o monitoramento dos efluentes líquidos para a saída do sistema de caixa separadora de água e
óleo, CXSAO, para avaliar a eficiência do sistema de separação de água/óleo CXSAO, com realização dos seguintes
parâmetros: pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, óleos e graxas, e produtos componentes dos
combustíveis comercializados (BTEX). O relatório deverá conter comentários técnicos sobre a eficiência da
operação da SAO bem como quanto aos resultados obtidos estarem seguindo as recomendações da Resolução
CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, ou outra resolução que venha a ser publicado para lançamento de
efluentes, com informações sobre as medidas mitigadoras para correção dos valores e parâmetros fora da
determinação da resolução; deverá também conter a identificação, Anotação de Responsabilidade técnica (ART) e
a assinatura do responsável técnico pelas análises. Prazo: anualmente para apresentação a SEMMAM destes
relatórios.
XXVII. Apresentar, no prazo de 365 dias a contar da data de recebimento desta Licença, relatório que ateste
que o sistema separador água e óleo (SAO) está em conformidade com normas ABNT/NBR 14.605-2;
XXVIII. Instalar as canaletas de drenagem na ilha de abastecimento de combustíveis, e a Caixa Separadora de
Água e Óleo – CXSAO, de acordo, a normas ABNT/NBR 14.605-2; Manter as canaletas sempre limpas e livre de lixo
e areia.
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XXIX. Implantar as medidas estabelecidas no PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
instalando coletores em locais estratégicos para a coleta de resíduos, fazer a segregação dos resíduos por classe e
fazer o acondicionamento correto destes dentro de contentores e dispostos na casa de resíduos. Realizar a
avaliação periódica quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados.
XXX. Apresentar anualmente a Tabela de movimentação de resíduos do PGRS. A tabela deve conter as
informações mínimas sobre os resíduos gerados na empresa: quantidades geradas, estocagens, tipos de
acondicionamentos, quantidades de saídas e destinos finais desses resíduos com comprovação do envio para
empresas de reciclagem/reutilização, e aterro industrial, devidamente licenciadas.
XXXI. Informar imediatamente à SEMMAM, em caso de vazamento de combustíveis, devendo ser realizada a
remediação de toda área impactada;
XXXII. Manter em local visível ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental, segurança pessoal, de transito
e sanitária, conforme normas técnicas e legislações vigentes;
XXXIII. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e
equipamentos estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018,
combinada com a Norma ABNT NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas
pelos empreendimentos terceirizados. Prazo: durante a vigência desta Licença Ambiental;
XXXIV. Obedecer a Lei Nº 3722, de 31/08/2017 artigo 1° - Fica expressamente vedado o funcionamento dos
equipamentos de som automotivo, popularmente conhecidos como paredões de som, e equipamentos sonoros
assemelhados, nas vias, praças, e demais logradouros públicos no âmbito do Município de Feira de Santana.
Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público,
tais como postos de combustíveis, postos de lavagem, espaço de eventos e estacionamentos e chácara, que
realizam eventos com paredão, com cobranças de ingresso ou não.
XXXV. Manter atualizado o Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras – CEAPD, e o Cadastro
Técnico Federal – CTF, emitidos pelos órgãos competentes;
XXXVI. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada - LU, no endereço de desenvolvimento da
atividade empresa Posto de Combustível para fins de Fiscalização Ambiental;
Art. 2º. Esta Portaria refere-se à Licença Unificada e análise de viabilidade ambiental de competência da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, 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. 3º. Estabelecer que esta Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230 da Lei Complementar N° 120/2018, a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a
presente Licença Unificada, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 12 de agosto de 2020.

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA – LU.
PORTARIA N° 80, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal N°120/2018, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente)
e tendo em vista o que consta no Parecer Técnico Nº 134/2020 do Processo Nº 28.240/2020 - DIV.LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA UNIFICADA - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa DK
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, nome fantasia Posto Barreto, inscrito no CNPJ N°
30.407.550/0005-90, e Inscrição Municipal N° 74.187-6, localizado na Av. Eduardo Fróes da Mota, S/N – Santa
Mônica, CEP 44.078-015, Feira de Santana/BA, nas coordenadas geográficas 12° 16’ 2’’ S e 38° 56’ 2’’ O, para
desenvolver a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com capacidade de
armazenamento de 60m³ de combustíveis líquidos (gasolina comum, aditivada, etanol e diesel). Mediante o
cumprimento da legislação em vigor e dos seguintes condicionantes.
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Complementar 120/2918. Prazo: 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar o Estudo de Caracterização Hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas
subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação destinados ao abastecimento
público ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 100 m,
considerando as possíveis interferências das atividades com corpos d'água superficiais e subterrâneos; e a
caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com análise de solo,
contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; Prazo: 60 (sessenta) dias.
III.Realizar após a instalação dos tanques e suas tubulações, os teste de estanqueidade do Sistemas de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) (tanque, tubulações e conexões), que comprove a
estanqueidade do sistema de armazenagem (tanque, tubulações e conexões), em concordância à NBR 7505-1, e de
acordo, a NBR 13.784 da ABNT (Detecção de Vazamento em Posto de Serviço) vigente, combinado com a Portaria
nº 259, de 24 de julho de 2008, e a Resolução CONAMA nº 273/2000. Os testes devem ser realizados por empresas
com certificado e credenciamento junto ao INMETRO. Prazo: 60 (sessenta) dias.
IV.Apresentar as notas fiscais de aquisição dos tanques de combustíveis e bombas de abastecimento, caixa
separadora, a ficha de acompanhamento e o certificado de estanqueidade dos tanques de combustíveis, e manter
disponível à fiscalização dos órgãos competentes.Prazo: 60 (sessenta) dias.
V. Apresentar o Habite-se, e o Alvará de Funcionamento, emitidos pela SEDUR – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, e o Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, e o Atestado de Vistoria de corpo de Bombeiros – AVCB, referente ao projeto de
incêndio e pânico. Prazo: 90 (noventa) Dias.
VI. A pessoa jurídica somente poderá iniciar o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos após a publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU), conforme artigo 10º, § 1º,
Resolução ANP Nº 41 DE 05/11/2013.
VII. Apresentar todos os meios de publicidade que serão utilizados no Posto de Combustível, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), com as respectivas medidas para fins de atender a Legislação Ambiental
Vigente que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 (sessenta)
dias.
VIII. Implantar o Plano de Emergência Ambiental - PEA, conforme apresentado a esta secretaria, devendo
atualizá-lo sempre que necessário. Promover o treinamento das ações preventivas estabelecidas no Plano de
Emergência Ambiental – PEA, realizando simulados de emergência ambiental. Apresentar o relatório da avaliação
prática de aplicação das metas estabelecidas no PEA. Prazo:120 (cento e vinte) dias.
IX. Instalar em locais visíveis ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental.
X. Apresentar o Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, e a Análise Preliminar de Risco – APR,
no prazo de 120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços.
XI. Adquirir e manter na unidade um Kit Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de
derramamentos/vazamentos de combustíveis, em atendimento a Norma Regulamentadora NR 20, no prazo de
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120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços. Apresentar um registro fotográfico
de aquisição. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir todas as Normas
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da empresa.
XIII.
Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de
detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamento, corrosão em tanques subterrâneos e
tubulações, de acordo com a norma técnicas da ABNT pertinentes;
XIV. Operar e manter sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos conforme
estabelecidos em normas específicas;
XV. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto apresentado à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM e conforme o disposto nas Normas Técnicas da
ABNT para postos de combustíveis;
XVI. Realizar apenas descarga selada dos caminhões para os tanques subterrâneos;
XVII. Destinar os resíduos de óleo usado e os provenientes da borra do separador água/óleo para empresas de
re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 362/2005, mantendo documentação comprobatória.
XVIII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XIX. Armazenar Resíduos Perigosos - Classe I em área impermeável, coberta.
XX. Destinar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de produtos químicos, estopas,
resíduo da caixa de areia e da separadora de água e óleo) por empresa especializada e devidamente licenciada.
Estes resíduos deverão ser incinerados quando não houver outra destinação mais adequada, uma vez que não
podem ser dispostos em aterro sanitário doméstico;
XXI. Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, aprovado pelo órgão
competente, bem como, os extintores.
XXII. Operar os Sistemas de Abastecimento com Tanques Subterrâneos de Combustível (SASC) conforme as
normas e critérios estabelecidos nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, especialmente
as NBR´s 12.236, 16.161, 16.764, 16.764, 13.784, 13.786, 13.787, 14.605, 14.606, 14.632, 14.639, 14.722, 14.973,
15.015, 15.118, 15.138, Portaria n° 37, de 16 de fevereiro de 2005, naquilo que couber, bem como suas revisões e
complementações;
XXIII. Operar adequadamente o SAO – Separador Água/Óleo, conjunto de canaletas e caixas separadoras,
devendo ser coletado periodicamente o óleo retido e enviado para reciclagem ou disposição final em instalação
licenciada;
XXIV. Manter íntegro, toda a área de abastecimento e descarga dos sistemas com tanques subterrâneos de
piso de concreto impermeabilizado e canaletas com caimento para o sistema de drenagem, cujas canaletas devem
estar localizadas internamente à projeção da cobertura, e o fluxo direcionado para uma caixa separadora de água
e óleo (SAO), bem como efetuar diariamente a limpeza das canaletas, no objetivo de garantir a eficiência do
sistema de drenagem. Prazo: Constante.
XXV. Manter o descarte das embalagens de lubrificantes, com completo escoamento dos resíduos,
impossibilitando a sua reutilização inadequada através de perfuração e amassamento. Apresentar o comprovante
de envio. Prazo 120 dias.
XXVI. Realizar o monitoramento dos efluentes líquidos para a saída do sistema de caixa separadora de água e
óleo, CXSAO, para avaliar a eficiência do sistema de separação de água/óleo CXSAO, com realização dos seguintes
parâmetros: pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, óleos e graxas, e produtos componentes dos
combustíveis comercializados (BTEX). O relatório deverá conter comentários técnicos sobre a eficiência da
operação da SAO bem como quanto aos resultados obtidos estarem seguindo as recomendações da Resolução
CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, ou outra resolução que venha a ser publicado para lançamento de
efluentes, com informações sobre as medidas mitigadoras para correção dos valores e parâmetros fora da
determinação da resolução; deverá também conter a identificação, Anotação de Responsabilidade técnica (ART) e
a assinatura do responsável técnico pelas análises. Prazo: anualmente para apresentação a SEMMAM destes
relatórios.
XXVII. Apresentar, no prazo de 365 dias a contar da data de recebimento desta Licença, relatório que ateste
que o sistema separador água e óleo (SAO) está em conformidade com normas ABNT/NBR 14.605-2;
XXVIII. Instalar as canaletas de drenagem na ilha de abastecimento de combustíveis, e a Caixa Separadora de
Água e Óleo – CXSAO, de acordo, a normas ABNT/NBR 14.605-2; Manter as canaletas sempre limpas e livre de lixo
e areia.
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XXIX. Implantar as medidas estabelecidas no PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
instalando coletores em locais estratégicos para a coleta de resíduos, fazer a segregação dos resíduos por classe e
fazer o acondicionamento correto destes dentro de contentores e dispostos na casa de resíduos. Realizar a
avaliação periódica quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados.
XXX. Apresentar anualmente a Tabela de movimentação de resíduos do PGRS. A tabela deve conter as
informações mínimas sobre os resíduos gerados na empresa: quantidades geradas, estocagens, tipos de
acondicionamentos, quantidades de saídas e destinos finais desses resíduos com comprovação do envio para
empresas de reciclagem/reutilização, e aterro industrial, devidamente licenciadas.
XXXI. Informar imediatamente à SEMMAM, em caso de vazamento de combustíveis, devendo ser realizada a
remediação de toda área impactada;
XXXII. Manter em local visível ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental, segurança pessoal, de transito
e sanitária, conforme normas técnicas e legislações vigentes;
XXXIII. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e
equipamentos estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018,
combinada com a Norma ABNT NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas
pelos empreendimentos terceirizados. Prazo: durante a vigência desta Licença Ambiental;
XXXIV. Obedecer a Lei Nº 3722, de 31/08/2017 artigo 1° - Fica expressamente vedado o funcionamento dos
equipamentos de som automotivo, popularmente conhecidos como paredões de som, e equipamentos sonoros
assemelhados, nas vias, praças, e demais logradouros públicos no âmbito do Município de Feira de Santana.
Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público,
tais como postos de combustíveis, postos de lavagem, espaço de eventos e estacionamentos e chácara, que
realizam eventos com paredão, com cobranças de ingresso ou não.
XXXV. Manter atualizado o Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras – CEAPD, e o Cadastro
Técnico Federal – CTF, emitidos pelos órgãos competentes;
XXXVI. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada - LU, no endereço de desenvolvimento da
atividade empresa Posto de Combustível para fins de Fiscalização Ambiental;
Art. 2º. Esta Portaria refere-se à Licença Unificada e análise de viabilidade ambiental de competência da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, 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. 3º. Estabelecer que esta Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230 da Lei Complementar N° 120/2018, a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a
presente Licença Unificada, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 12 de agosto de 2020.

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA
LEI ESTADUAL Nº. 9.433/2005 NA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993 NA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, E EM ATENÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE QUE DEVEM NORTEAR OS PROCESSOS
LICITATÓRIOS, APRESENTA EXTRATO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO
NÚMERO

PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº.
036/2020

MODALIDAD
E
E NÚMERO

PREGÃO
PRESENCIAL
Nº.
029/2020

LICITANTES
VENCEDORES

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
USO HOSPITALAR, PARA SUPRIR
A DEMANDA DO HOSPITAL
INÁCIA PINTO DOS SANTOS E
UNIDADES PERTENCENTES À
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE
FEIRA DE SANTANA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO I, EM
CONSONÂNCIA COM O ANEXO II
DO EDITAL.

VALOR R$
GLOBAL

DIVIMED COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.

850.847,80

TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA

11.338,00

SAMTRONIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

210.650,00

LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA
EPP

81.900,00

MD MATERIAL HOSPITALAR
EIRELI

38.740,00

DATA DE HOMOLOGAÇÃO
E PRAZO DE ENTREGA
Data: 07/08//2020
Prazo 12 (doze) meses em
Contrato.
Admite-se a sua prorrogação
nos termos dos Art. 141 e 142
da Lei Estadual Nº. 9.433/2005.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Elemento
Despesa:3.3.90.30.9900
Projeto de Atividade: 2076
Fonte: 050

Feira de Santana, 13 de agosto de 2020.

GILBERTI LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

COLBERT MARTINS DA
SILVA
FILHO:13236164549

Assinado de forma digital por COLBERT MARTINS DA
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Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
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