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DECRETOS INDIVIDUAIS
DECRETO INDIVIDUAL Nº 405/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
KATIÚSCIA VALLE SOUZA GUSMÃO, do cargo de Chefe da Divisão Administrativa, da Diretoria Executiva da Fundação
Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa – FUNTITEC, vinculada à
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, símbolo DA-2, retroagindo seus efeitos a 30 de maio de 2020.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 409/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE tornar sem
efeito o Decreto Individual Nº 404, de 01 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Município, Ano VI,
Edição 1333, de 02 de junho de 2020.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 410/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
OSVALDO COELHO TORRES NETO, do cargo de Subprocurador de Moralidade Administrativa, da Procuradoria Geral
do Município, símbolo DA-1.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 411/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear,
OSVALDO COELHO TORRES NETO, para o cargo de Secretário Municipal de Serviços Públicos, símbolo NE.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 412/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o que
dispõe o art. 6º, da Lei Complementar nº 125, de 25 de novembro de 2019, RESOLVE nomear
VICTOR GABRIEL PAIM DE CERQUEIRA SANTIAGO FREITAS, para o cargo de Coordenador de Projetos Especiais
Nível III, do Gabinete do Prefeito, símbolo DA-3.

Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 11.590, DE 03 DE JUNHO DE 2020.

Abre crédito extraordinário no valor de R$ 1.362.165,00,
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 Município 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 2.514/2020, publicado no Diário Oficial da ALBA em 28/03/2020
que reconhece o estado de calamidade pública no Município de Feira de Santana.
Considerando o Termo de Aceite e Compromisso entre o Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional de
Assistência Social (SNAS) e o Município de Feira de Santana, nos termos da Portaria MC nº 369/GM/MC de 29 de
abril de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 1.362.165,00 (um milhão trezentos e sessenta e
dois mil cento e sessenta e e cinco reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente conforme Anexo I.
Art. 2º - Fica aberta uma Ação Orçamentária denominada de Enfretamento da Emergência Coronavírus
(COVID-19) - SUAS, com a seguinte classificação programática: Função – 08 (Assistência Social); Subfunção – 244
(Assitência Comunitária); Programa – 0067 (Aprimoramento do Sistema Único da Assitência Social), Atividade 2293 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) - SUAS, constantes no Anexo I.
Parágrafo único - Fica discriminada a especificidade da Ação Orçamentária 08.244.0067.2293: Tipo da
Ação: Atividade; Produto: Ação realizada; Especificação do Produto: Realização da ação coordenada de
enfretamento do Coronavírus (COVID-19) - SUAS no âmbito do Município, Beneficiário: Sociedade feirense,
Órgão/Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social – Unidade Gestora do FMAS.
Art. 3º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito extraordinário,
de igual valor, (R$ 1.362.165,00) correrão à conta de excesso de arrecadação decorrente de Transferências
Governamentais do SUAS, conforme codificação: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.35.01.00, Título: Transf.Rec.FMAS –
Enfrentamento Coronavírus (Covid-19), Fonte: 0029, constantes no Anexo II.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de junho 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
Ação Orçamentária: Enfretamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) – SUAS.
Órgão/Unidade
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224
12.1224

Programática
08.244.0067.2293
08.244.0067.2293
08.244.0067.2293
08.244.0067.2293
08.244.0067.2293

Econômica
3.3.50.43
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.39
4.4.90.52

Fonte
0029
0029
0029
0029
0029

SubFonte
0000
0000
0000
0000
0000

Discriminação
Valor R$
Subvenções Sociais
5.000,00
Material de Consumo
1.350.165,00
Material de Dist.Gratuita
1.000,00
Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica 1.000,00
Equip.e Materiais Permanente 5.000,00
TOTAL
1.362.165,00

ANEXO II
Codificação da Receita
1.7.1.8.12.1.1.00.00.35.01.00

Título da Receita
Transf.Rec.FMAS – Enfrentamento Coronavírus (Covid-19)

Fonte
0029
TOTAL

Valor R$
1.362.165,00
1.362.165,00
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LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 5 05 143-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRADADA: DEPÓSITO SÃO
LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. Aditar o contrato nº 272-2019-05C, firmado em 02/05/2019. O prazo
de execução do contrato será prorrogado por mais 03 (três) meses, a contar do seu termo final, em virtude da
existência de saldo financeiro. DATA: 22/05/2020.
ADITIVO Nº 5 12 138-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRADADA: C.F. DE ALMEIDA
& CIA LTDA - ME. Aditar o contrato nº 659-2018-12C, firmado em 18/10/2018. O prazo de execução do contrato
será prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a contar do seu termo final, em virtude da existência de saldo
financeiro. DATA: 06/02/2020.

CONVOCAÇÃO – Convocamos as empresas interessadas a apresentarem cotações de preços a fim de que se
proceda a contratação, em caráter emergencial de empresa especializada em engenharia sanitária, para execução,
em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, de manutenção e conservação da cidade
de Feira de Santana. O critério de julgamento será o menor valor global. Data de abertura das cotações:
08/06/2020, às 08hs30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio-344, Centro – Feira de Santana. Projeto Básico
disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 03/06/2020. Justiniano Oliveira França –
Secretária Municipal de Serviços Públicos.

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 328-2019 – LEILÃO PÚBLICO 001-2019
OBJETO: Alienação de bens móveis inservíveis do Município de Feira de Santana, no estado em que se encontram,
separados em lotes, avaliados e discriminados, conforme termo de avaliação. HOMOLOGAÇÃO: 17/04/2020.
VALOR DE RECEITA: R$ 131.340,00. Feira de Santana, 03/06/2020 – Colbert Martins da Silva Filho – Prefeito
Municipal.

LICITAÇÃO 090-2020 – PREGÃO PRESENCIAL 043-2020
Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações legais (editais,
avisos, extratos de contratos, citações, leis, decretos, portarias e demais atos oficiais), de acordo com as condições,
especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. Tipo: Menor preço. Data: 17/06/2020 às
08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos
dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 03/06/2020. Fabrício dos Santos Amorim– Pregoeiro.

LICITAÇÃO 097-2020 TOMADA DE PREÇO 024-2020
Republicado por incorreção
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras complementares de construção de Praça e
Quadra Poliesportiva coberta, localizada no Loteamento Recanto do Feira X, neste município. Tipo: Menor Preço.
Data: 22/06/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos,
Feira de Santana – Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão
de Compras e Contratações, situado na Av. Sampaio, nº 344, Centro, Feira de Santana - Bahia, nos dias úteis, das
08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8376. Feira de Santana, 03/06/2020. Sirleide de Oliveira
Rodrigues – Presidente da CPL.
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LICITAÇÃO 099-2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 026-2020
Republicado por incorreção
Objeto: Concessão dos serviços de iluminação pública, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão,
eficientização energética, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública. Tipo: Menor
Contraprestação Mensal Máxima. Data do Recebimento dos Envelopes: 04/08/2020 entre 10h00 às 14h00
(horário de Brasília). Data da Sessão Pública: 14/08/2020 a partir das 10h00. Local do Recebimento dos Envelopes
e da Sessão Pública: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, CEP 01010-901. Edital e anexos disponíveis no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, nos dias
úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 03/06/2020. Colbert
Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO Nº 104-2020 PREGÃO ELETRÔNICO 052-2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro visando atender a frota de
veículos da Prefeitura de Feira de Santana, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias
por semana, com cobertura em todo Território Nacional. Tipo: Menor preço. Data: 18/06/2020 às 08h30min.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis,
das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min. Tel.: (75) 3602-8345. Edital no site: www.licitacoese.com.br. Feira de Santana, 03/06/2020. Mariane Jerusa das Neves – Pregoeira.

PORTARIAS
EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Nº 535/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 15923/2020, RESOLVE conceder à
servidora ROSANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Professora, matrícula nº 01075616-4, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, prorrogação da licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, por mais
03 (três) anos, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2020.
Nº 536/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 25438/2020, RESOLVE conceder à
servidora KATIÚSCIA VALLE SOUZA GUSMÃO, Digitadora, matrícula nº 16077339-3, lotada na Fundação Municipal
de Tecnologia da Informação , Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa, licença sem vencimentos, para
tratar de interesses particulares, pelo prazo de 03 (três) anos, retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 2020.
Nº 537/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 23166/2020, RESOLVE conceder à
servidora JUCIMARA DOS SANTOS COELHO, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 08033272-0, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, prorrogação da licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares,
por mais 03 (três) anos, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de junho de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

5

ANO VI - EDIÇÃO 1337 - DATA 04/06/2020
PORTARIA Nº 541/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE dispensar
ANA PAULA XAVIER SENA, Coordenadora de Projetos Especiais, Nível I, do Gabinete do Prefeito, da função de
responder interina e cumulativamente, pela Chefia de Gabinete, da Secretaria Municipal de Governo,
Símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 542/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE dispensar
JOÃO MARCELO AZEVÊDO GOMES, Diretor do Departamento de Iluminação Pública, da função de responder
interina e cumulativamente, pela Chefia de Gabinete, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
Símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 543/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar
DENILTON PEREIRA DE BRITO, Secretário Municipal de Governo, para responder interina e cumulativamente pelo
cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Símbolo NE.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PRFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 544/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar
CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS, Diretora do Departamento de Acompanhamento de Ações Governamentais, da
Secretaria Municipal de Governo, para responder interina e cumulativamente, pela Chefia de Gabinete, da
Secretaria Municipal de Governo, Símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 545/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar
ANA PAULA XAVIER SENA, Coordenadora de Projetos Especiais, Nível I, do Gabinete do Prefeito, para responder
interina e cumulativamente, pela Chefia de Gabinete, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
Símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA – LAS
PORTARIA Nº 50, DE 21 DE MAIO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei
Municipal Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente) que revoga a Lei Municipal
Nº 041/09 e suas alterações, de acordo com o Parecer Técnico nº 088/2020 e tendo em vista o que consta do
Processo Nº 68550/17.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS), válida pelo prazo de 03 (três) anos, a
empresa PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
02.957.518/0005-77, situado na Rod BR 324, Sentido Feira – Salvador, S/N, km 527,3, s/n, sentido Feira/Salvador,
Centro Industrial de Subaé, CIS Núcleo Limoeiro, Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.135-000, para F Fabricação de
produtos derivados do cacau e de chocolates desenvolvido pela empresa, com capacidade instalada de 285
toneladas/dia, mediante o cumprimento da legislação em vigor e das condicionantes abaixo relacionados:
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Municipal Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente) que
revoga a Lei Municipal Nº 041/09. Prazo: 120 (cento e vinte) dias de antecedência do prazo de vencimento da
Licença Ambiental;
II. Continuar seguindo todas as diretrizes e procedimentos contidos na Proposta Técnica para prestação de
Serviços de Gerenciamento de Resíduos Industriais apresentadas e contratadas junto a GRI – Gerenciamento de
Resíduos Industriais LTDA, ficando a PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA como coresponsável pelos resultados obtidos. Prazo: Contínuo;
III. Apresentar Relatório referente ao gerenciamento dos resíduos gerados na unidade fabril da PEPSICO,
acompanhado de tabelas e planilhas com o inventário/identificação, estocagens, tipos de acondicionamentos,
quantidades de saídas e destinos finais de todos os resíduos gerados com comprovação do envio para empresas de
reciclagem/reutilização, devidamente licenciadas. Este Relatório deverá ser confeccionado pela empresa GRI –
Gerenciamento de Resíduos Industriais LTDA com anuência da PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. As notas fiscais de vendas e/ou movimentação de resíduos deverão ser mantidas disponíveis
pelo empreendedor para fins de fiscalização. Prazo: quando houver nova solicitação de Licença Ambiental;
IV. Comunicar a SEMMAM qualquer alteração, acréscimo, mudança ou substituição da empresa,
responsável pelo recolhimento dos resíduos finais gerados informadas durante a vigência da Licença Ambiental
Simplificada da PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
V. Apresentar relatório de monitoramento isocinético com avaliação das emissões atmosféricas das
chaminés da caldeira. Os monitoramentos e relatórios devem seguir os parametros e deverão contemplar
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conclusões e recomendações a luz do que dispõe a Resolução CONAMA nº 382/06 além da Anotação de
Responsabilidade Técnica do profissional responsável pelo sua elaboração. Prazo: ANUAL;
VI. Operar a unidade de fabricação de achocolatado toddynho conjuntamente com a operação da Estação
de Tratamento de Efluentes, ETE. Prazo: contínuo;
VII. Monitorar a eficiência de remoção dos poluentes na Estação de Tratamento de Efluentes, ETE, por meio
das análises semanais de vazão, temperatura, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis e pH, DBO, DQO, sólidos
dissolvidos e em suspensão, nitratos, sulfatos, nas amostras coletadas na entrada e na saída da estação. Enviar a
SEMMAM, relatório consolidado de acompanhamento do monitoramento, contemplando laudo de análises,
cálculos de eficiência, recomendações, conclusões e indicação das medidas de controle para redução nas
concentrações e ajustes dos resultados a luz do que dispõe a Resolução CONAMA nº 357/2005. Freqüência para
apresentação dos resultados à SEMMAM: anual.
VIII. Continuar a direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a
Norma Técnica NBR-7229 da ABNT. Manter em seus arquivos documentação comprobatória do serviço de limpeza.
Prazo: contínuo;
IX. Apresentar análise e laudar o monitoramento de potabilidade da água do poço 01, 02 e 03; Prazo: 180
dias;
X. Apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB do PROJETO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A PÂNICO E INCÊNDIO (atualizado). PRAZO: 120 (Cento e vinte) dias;
XI. Manter e operar adequadamente os sistemas de segurança e sistema de combate a incêndio, com
sinalizações e equipamentos em perfeito estado de uso. Prazo: contínuo;
XII. Operar e gerenciar o empreendimento de acordo com os planos e projetos apresentados a este órgão,
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio
ambiente, buscando, sempre que possíveis soluções baseadas em tecnologias mais limpas. Prazo: contínuo;
XIII. Apresentar projeto de operação do empreendimento utilizando processos de Produção Mais Limpa.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
XIV. Tomar medidas, em caráter de urgência, no sentido de solucionar problemas de poluição ambiental
causados pela empresa, sempre que existir descontinuidade operacional dos equipamentos de controle e
reclamações da população vizinha. Prazo: contínuo;
XV. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Ambiental Simplificada, no endereço de
desenvolvimento das atividades do empreendimento, Rod BR 324, Sentido Feira – Salvador, S/N, km 527,3, s/n,
sentido Feira/Salvador, Centro Industrial de Subaé, CIS Núcleo Limoeiro, Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.135-000
para futuras fiscalizações e acompanhamento de cumprimento das condicionantes;
XVI. Manter o armazenamento de matérias primas e produtos acabados em quantidade compatível com a
capacidade do espaço definido para a finalidade de armazenamento. Prazo: durante a vigência da Licença
Ambiental Simplificada;
XVII. Apresentar laudo da qualidade do ar, na empresa PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XVIII. Apresentar a SEMMAM, quando for requerida nova licença, o Relatório de Avaliação do Cumprimento
das Condicionantes desta licença, detalhando na integra o atendimento de cada uma das condicionantes,
acompanhado de memorial de cálculo, mapas, plantas, quando couber. Prazo: quando houver nova solicitação de
Licença Ambiental da empresa PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;
XIX. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle
e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental de Operação, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Ambiental
Simplificada;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
• Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
Ressalte-se que a Licença Ambiental Simplificada em apreço não dispensa nem substitui a obtenção pelo
requerente de outras licenças legalmente exigíveis.
Cabe esclarecer que a SEMMAM não possui responsabilidade técnica sobre os projetos de sistemas de
controle ambiental e estudos apresentados para implantação, sendo a execução, operação, comprovação de
eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos de inteira responsabilidade da própria empresa, seu projetista e/ou
prepostos.
Art. 2º. Esta Portaria, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais –
SEMMAM refere-se à análise de viabilidade ambiental da atividade em questão, cabendo ao interessado obter a
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Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para
que o mesmo 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. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana – Ba, 21 de maio de 2020.
ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS

PORTARIA N° 51, DE 22 DE MAIO DE 2020.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Nº 041/09 (Código de Meio Ambiente), revogada pela Lei Complementar N° 120/2018
de 20 de dezembro de 2018, e de acordo com o Parecer Técnico nº. 89/2020 e tendo em vista o que consta do
Processo Nº 76.722/2017.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS, com válida de 03 (três) anos, a empresa
Posto J. Martins Derivado de Petróleo LTDA - EPP., Posto ASTEC, inscrito no CNPJ sob nº. 34.431.031/0001-19,
Inscrição Estadual N° 030.396.108 NO., e Inscrição Municipal N° 3.100-3, situada na Av. Eduardo Froes da Mota,
nº 1197, Santa Mônica, Feira de Santana, Bahia – CEP 44.089-340, coordenadas geográficas 12°15'46.39" Sul e
38°55'58.23"Oeste, para continuar a desenvolver a atividade de Revenda dos Combustíveis líquidos (gasolina,
diesel, etanol comum hidratado) e Gás Natural Veicular - GNV, com uma capacidade nominal de armazenamento
3
3
de 120 (cento e vinte) m , distribuídos em 04 (quatro) tanques, sendo: 01 (um) tanque de 30 m bipartidos (15/15)
3
e 03 (três) tanques de 30m plenos, todos jaquetados, com 05 (cinco) bombas quadruplas e 02 (dois) Dispenseres,
com quatro bicos para abastecimento de GNV, em terreno com área total de 4.200,00 m², com uma área total
2
construída de 964,00 m . Mediante o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor. Portanto, propomos a
necessidade do cumprimento das condicionantes e constantes da natureza da Licença Ambiental Simplificada que
se encontra no referido processo.
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Ambiental vigente, Lei Complementar 120/2018. Prazo: 120 (cento e vinte) dias antes do
vencimento da licença.
II. Realizar a retificação na coordenada geográfica da Declaração de Dispensa de Captação de Água, N°
2019.001.007269/INEMA/LIC-07269, DE 12° 15’ 44’’ Sul e 38° 55’ 58’’ Oeste (122622.22 Latitude e 389327.78
Longitude), PARA 12° 15’ 46.51’’ SUL e 38° 55’ 57.69’’ Oeste (UTM – Zona 24L 507319.90 mE e 8644372.12 mS) 12.262919° S e -38.932692° O. Prazo: Apresentar na renovação da Licença Ambiental.
III. 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 ao Decreto Municipal nº
8.300/2011 que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60
(sessenta) dias.
IV. Dar a devida manutenção nas canaletas de segurança da ilha de abastecimento. Apresentar o registro
fotográfico das melhorias executadas. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
V. Apresentar cópia dos comprovantes de pagamento atualizado do Cadastro Técnico Federal – CTF,
e Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD)
(certidões ou documento similar). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
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 1337 - DATA 04/06/2020
VI. 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;
VII. 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.
VIII.
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.
IX. Manter na unidade um Kit Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de
derramamentos/vazamentos de combustíveis, em atendimento a Norma Regulamentadora NR 20. Apresentar um
registro fotográfico de aquisição. Prazo: 60 (sessenta) dias.
X. Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, e os itens (extintores e
similares) que compõe o Projeto de Incêndio e Pânico aprovados pelo órgão competente.
XI. Manter atualizado o “Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – ACVB” para o Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente. Manter na empresa para fins de
fiscalização.
XII. 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;
XIII.
Apresentar o Relatório de Análise Global com avaliação do desenvolvimento e desempenho do
Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, com as informações sobre a implantação e realizações de
ajustes necessários ao cumprimento do programa, conforme definido no PPRA. Prazo: anualmente.
XIV.
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 trânsito e sanitária, conforme normas técnicas e legislações vigentes;
XV.Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XVI.
Realizar anualmente o monitoramento da eficiência da caixa de separação de água/óleo, SAO,
dos efluentes líquidos para a entrada e saída do sistema de caixa separadora de água e óleo, SAO, com realização
dos seguintes parâmetros: pH, sólidos totais, óleos e graxas, e produtos componentes dos combustíveis
comercializados (BTEX - Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xileno). 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. As amostras e análises
químicas necessárias para elaboração do estudo/avaliação supra, deverão ser coletadas e analisadas por
Laboratório acreditado pelo INMETRO, apresentando documentação comprobatória desse credenciamento,
conforme Resolução CONAMA nº 430/2011.
XVII.
Realizar a análise semestral da água subterrânea nos poços de monitoramento instalados e
poços tubulares existentes para os componentes hidrocarbonetos (BTEX e PAHs) para acompanhamento das
concentrações detectadas e proposições futuras.
XVIII. Fica proibida a destinação dos resíduos sólidos e oleosos, considerados como Resíduos Classe-1
segundo a NBR 10.004/87, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o empreendedor cumprir as
diretrizes fixadas pela Resolução CONAMA 09/93, e atualizações, em relação ao óleo lubrificante usado. Prazo:
durante toda a vigência desta Licença Ambiental;
XIX.
Manter as áreas de abastecimento e descarga dos 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). Prazo: durante toda a vigência desta Licença Ambiental;
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XX. Executar o plano e as metas 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.
XXI.
Organizar o local de armazenamento temporário de resíduos, e inservíveis.
XXII.
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.
XXIII. Efetuar a revalidação do teste de estanqueidade em todo o sistema de abastecimento
contemplando: todos os tanques de combustíveis subterrâneos, tubulações, conexões e bombas, conforme 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: anual;
XXIV. Continuar destinando os resíduos de óleo usado e da borra do separador água/óleo, SAO, a
empresas de re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a
Resolução CONAMA nº 362/2005, e atualizações, mantendo arquivo das documentações comprobatória, para
fiscalizações. Apresentar a SEMMAM estas documentações. Prazo: na renovação desta licença;
XXV.
Interditar imediatamente a operação dos tanques subterrâneos que acusarem vazamentos,
realizando investigação prévia de contaminação do solo e lençol freático e comunicar imediatamente a SEMMAM
a ocorrência de quaisquer vazamentos, acidentes ou desativação da atividade, responsabilizando-se pela adoção
de medidas e cronograma adotados para controle da situação emergencial e para o saneamento das áreas
impactadas bem como análise de solo para os principais hidrocarbonetos aromáticos constituídos dos
combustíveis veiculares, contemplando entre outros, a investigação prévia de contaminação do solo e lençol
freático.
XXVI. Realizar apenas descarga selada nas operações de transferência de combustíveis dos caminhões
para os tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, bombeando
imediatamente para os tanques, os combustíveis que eventualmente derramarem quando do descarregamento.
Prazo: durante toda a vigência desta Licença Ambiental;
XXVII. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Ambiental Simplificada - LAS, no endereço de
desenvolvimento das atividades do empreendimento, Av. Maria Quitéria, 3259, Queimadinha, Feira de Santana,
Bahia, para futuras fiscalizações e acompanhamento de cumprimento das condicionantes.
XXVIII. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Ambiental;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 2º. Esta Licença refere-se à 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 o mesmo alcance seus
efeitos legais.
Art. 3º. Estabelecer que esta Licença, 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. Esta Portaria entrará em vigor na data publicação.
Feira de Santana - BA, 22 de maio 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 Nº 52, DE 20 DE MAIO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer Técnico Nº.
091/2020 e tendo em vista o que consta do Processo Nº 22.735/2019- DIV. LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), válida pelo prazo de 03 (três) anos, a Empresa Mercantil
Rodrigues Comercial LTDA, Nome Fantasia Mercantil Rodrigues, inscrita no CNPJ sob nº 09.182.947/0002-16,
inscrição municipal Nº 39.728-8, situado na Rua Edelvira de Oliveira, S/N, Kalilândia, CEP 44.001-032, Município,
Feira de Santana – Bahia, Coordenadas Geográficas (GMS): 12º 14’ 55.77’’ S e 38º 57’ 18.74’’ O, para desenvolver a
atividade de Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 2
hipermercado, em terreno com área total do empreendimento de 8.123,45m (0,8 hectares), observando o
cumprimento da Legislação Ambiental em vigor. Mediante o cumprimento da legislação em vigor e das
condicionantes abaixo relacionados:
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer no
Projeto apresentado, a sua renovação, de acordo, a Lei Complementar Nº 120/2018 de 20/12/2018; Prazo: 120
dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de terceiros,
visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011 que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração
dos Meios de Publicidade; Prazo: 30 dias.
III. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual EPI’s aos funcionários, conforme o programa de
entrega de EPI apresentado, em cumprimento a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR –
06/78 e tornar uso obrigatório dos mesmos utilizando-se da capacitação dos funcionários e da fiscalização
quanto ao uso dos mesmos; Prazo: contínuo.
IV.
Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
V.
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 Municipal Vigente, 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;
VI. Executar as metas estabelecidas no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, realizando
a avaliação periódica quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados, inclusive dos
empreendimentos terceirizados localizados no local. O PGRS deve ser acompanhado de tabelas com as seguintes
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 licenciada. As notas fiscais de vendas e/ou
movimentação de resíduos deverão ser mantidas disponíveis pelo empreendedor para fins de fiscalização. Quando
o destino de qualquer resíduo sólido for à entrega a pessoais físicas, e jurídicas, deverá manter um cadastro dessas
pessoas com o mínimo de informações como: nome, endereço, identidade e CPF. Prazo: durante a vigência da
Licença Unificada.
VII. Apresentar na SEMMAM, O Projeto de Prevenção de Incêndio e Pânico. O Projeto deve cumprir as
exigências do decreto Municipal Nº 5434/92. No que se refere a equipamento de combate a incêndio seguir as
recomendações da portaria Nº 3114 TEM. NR 23 (proteção contra incêndio). Prazo: 65 dias.
VIII. Por se tratar de atividade econômica com grandes quantidades de produtos com embalagens de
papelão e afins, materiais de fácil combustão e alimentação de chamas: a empresa deverá apresentar na
SEMMAM a Renovação do AVCB emitido pelo órgão competente. Prazo: 20 dias, após renovação.
IX. Executar Projeto Paisagístico para o empreendimento que contemple, no mínimo, uma arvore para cada
150 m² de área ocupada com edificações, mais uma arvore para cada três vagas de estacionamento, atendendo ao
disposto da Lei Complementar Municipal Nº 120/2018. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
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X. Continuar aperfeiçoando os Programas de Coleta Seletiva dos resíduos passíveis de reciclagem,
contribuindo para reduzir o volume do lixo coletado na empresa; Prazo: contínuo.
XI. Manter o armazenamento de resíduos em quantidade compatível com a capacidade do espaço definido
com a finalidade de armazenamento;
XII. Apresentar o relatório da ação/execução do Programa de Educação Ambiental ministrado aos
funcionários do Mercantil Rodrigues. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
XIII. Apresentar na SEMMAM, o comprovante de fornecimento de água potável da EMBASA para o endereço
situado a Rua Edelvira de Oliveira, S/N – Bairro Kalilândia, Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.001-032. Conforme
determina a Resolução Nº 001/2011, de 16 de março de 2011. Prazo 90 (noventa) dias.
XIV. Apresentar na SEMMAM, qual é a classificação da água bruta do poço, qual tipo de tratamento
empregado na água do poço artesiano; laudos que atestam a eficiência do tratamento realizado por profissional
habilitado e laboratório credenciado pelo INMETRO; e garantia que a água estar própria (potável) para consumo
humano de acordo com padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo I da Portaria Nº 2.914/2011,
substituída pela Portaria de Consolidação Nº 05, anexo XX. Prazo 120 dias.
XV. Apresentar a ART do Responsável Técnico pelo tratamento do SAI – Solução Alternativa Individual do
Mercantil Rodrigues. Prazo 120 dias.
XVI. Manter uma cópia da Portaria relativa à Licença Unificada no endereço Rua Edilvira de Oliveira, S/n,
Kalilândia, Feira de Santana-BA, local de desenvolvimento das atividades econômica da empresa Mercantil Rodrigues
LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 09.182.947/0002-16, para fins de fiscalização e o acompanhamento de cumprimento
das condicionantes.
XVII. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle
e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada - LU;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 2º. Esta Licença refere-se à 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 o mesmo alcance seus
efeitos legais.
Art. 3º. Estabelecer que esta Licença, 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. Esta Portaria entrará em vigor na data publicação.
Feira de Santana - BA, 20 de maio 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 Nº 53, DE 22 DE MAIO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer Técnico Nº.
092/2020 e tendo em vista o que consta do Processo Nº 70.722/2019- DIV. LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), válida pelo prazo de 03 (três) anos, a Empresa Mercantil
Rodrigues Comercial LTDA, Nome Fantasia Mercantil Rodrigues, inscrita no CNPJ sob nº 09.182.947/0012-98,
inscrição municipal Nº 63.380-1, situado Avenida Eduardo Froes da Mota, N° 6281, Cidade Nova, CEP 44.053-005,
Município, Feira de Santana – Bahia, Coordenadas Geográficas (UTM): Zona 12º13´50´´ S e 38º57´31´´ O, para
desenvolver a atividade de Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
2
alimentícios - hipermercado, em terreno com área total do empreendimento de 13.275,93m (1,3 hectares),
observando o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor. Mediante o cumprimento da legislação em vigor e
das condicionantes abaixo relacionados:
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer
no Projeto apresentado, conforme Lei Municipal nº 041/09, alterada pela Lei Complementar Nº 120/2018 de
26/12/2018 e suas alterações; Prazo: 120 dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de terceiros,
visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011 que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração
dos Meios de Publicidade; Prazo: 30 dias.
III. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual EPI’s aos funcionários, conforme o programa de entrega
de EPI apresentado, em cumprimento a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR – 06/78 e tornar
uso obrigatório dos mesmos utilizando-se da capacitação dos funcionários e da fiscalização quanto ao uso dos
mesmos; Prazo: contínuo.
IV.
Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de
Tecnologias mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
V.
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 Municipal Vigente, 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;
VI. Executar as metas estabelecidas no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS,
realizando a avaliação periódica quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados,
inclusive dos empreendimentos terceirizados localizados no local. O PGRS deve ser acompanhado de tabelas com
as seguintes 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 licenciada. As notas fiscais de vendas e/ou
movimentação de resíduos deverão ser mantidas disponíveis pelo empreendedor para fins de fiscalização. Quando
o destino de qualquer resíduo sólido for à entrega a pessoais físicas, e jurídicas, deverá manter um cadastro dessas
pessoas com o mínimo de informações como: nome, endereço, identidade e CPF. Prazo: durante a vigência da
Licença Unificada.
VII. Apresentar na SEMMAM, O Projeto de Prevenção de Incêndio e Pânico. O Projeto deve cumprir as
exigências do decreto Municipal Nº 5434/92. No que se refere a equipamento de combate a incêndio seguir as
recomendações da portaria Nº 3114 TEM. NR 23 (proteção contra incêndio). Prazo: 65 dias.
VIII. Por se tratar de atividade econômica com grandes quantidades de produtos com embalagens de
papelão e afins, materiais de fácil combustão e alimentação de chamas: a empresa deverá apresentar na
SEMMAM a Renovação do AVCB emitido pelo órgão competente. Prazo: 20 dias, após renovação.
IX. Executar Projeto Paisagístico para o empreendimento que contemple, no mínimo, uma arvore para cada
150m² de área ocupada com edificações, mais uma arvore para cada três vagas de estacionamento, atendendo ao
disposto da LEI Municipal Nº120/2018. Prazo 65 dias.
X. Continuar aperfeiçoando os Programas de Coleta Seletiva dos resíduos passíveis de reciclagem,
contribuindo para reduzir o volume do lixo coletado na empresa; Prazo: contínuo.
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XI. Manter o armazenamento de resíduos em quantidade compatível com a capacidade do espaço definido
com a finalidade de armazenamento;
XII. Apresentar o relatório da ação/execução do Programa de Educação Ambiental ministrado aos
funcionários do Mercantil Rodrigues. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
XIII. Apresentar na SEMMAM, o comprovante de fornecimento de água potável da EMBASA para o
endereço situado a Avenida Eduardo Froes da Mota, N° 6281, Cidade Nova, Feira de Santana – Bahia, CEP: 44.053005. Conforme determina a Resolução Nº 001/2011, de 16 de março de 2011. Prazo 90 (noventa) dias.
XIV. Apresentar na SEMMAM, qual é a classificação da água bruta do poço; qual tipo de tratamento
empregado na água do poço artesiano; laudos que atestam a eficiência do tratamento realizado por profissional
habilitado e laboratório credenciado pelo INMETRO; e garantia que a água estar própria (potável) para consumo
humano de acordo com padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo I da Portaria Nº 2.914/2011,
substituída pela Portaria de Consolidação Nº 05, anexo XX. Prazo 120 dias.
XV. Apresentar a ART do Responsável Técnico pelo tratamento do SAI – Solução Alternativa Individual do
Mercantil Rodrigues Cidade Nova. Prazo 120 dias.
XVI. Manter uma cópia da Portaria relativa à Licença Unificada no endereço Avenida Eduardo Froes da Mota,
N° 6281, Cidade Nova, Feira de Santana-BA, local de desenvolvimento das atividades econômica da empresa
Mercantil Rodrigues LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº. 09.182.947/0012-98, para fins de fiscalização e o
acompanhamento de cumprimento das condicionantes.
XVII. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada - LU;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 2º. Esta Licença refere-se à 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 o mesmo alcance seus
efeitos legais.
Art. 3º. Estabelecer que esta Licença, 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. Esta Portaria entrará em vigor na data publicação.
Feira de Santana - BA, 22 de maio de 2020.
ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o disposto na Lei Estadual 9.433/2005, na Lei Federal
8.666/93, na Lei Federal 10.520/02 e em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que
devem nortear os processos licitatórios, apresenta o complemento do extrato da Dispensa de Licitação do,
TERCEIRO, decênio de MAIO de 2020.
Dispensa de Licitação Nº: 416-2020-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA, OBJETO: Aquisição de Swab para coleta de Amostra Estéril para suprir o enfrentamento da Emergência
de Saúde Pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) no Município de Feira de Santana - BA. CONTRATADA:
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR R$ 1.090,00 26/05/2020.
DENISE LIMA MASCARENHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

TERMO DE RETIFICAÇÃO

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA NESTE ATO, REPRESENTADA POR SUA DIRETORA
PRESIDENTE SRA. GILBERTE LUCAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE RETIFICAR A PUBLICAÇÃO
DO DIA 30/05/2020 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ANO
VI - EDIÇÃO: 1331, REFERENTE AO CONTRATO 073-2020-1123 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 085-2020-1123D,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 091-2020, CONSIDERAR O QUE SEGUE ABAIXO:

 ONDE SE LÊ: PROCESSO ADM: N.º 085-2020 – DISPENSA: N.º 067-2020-1123D
 LEIA-SE: PROCESSO ADM: N.º 091-2020 – DISPENSA: N.º 085-2020-1123D

Feira de Santana, 03 de junho de 2020.

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
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TERMO DE RETIFICAÇÃO
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA NESTE ATO, REPRESENTADA POR SUA DIRETORA PRESIDENTE
SRA. GILBERTE LUCAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE RETIFICAR A PUBLICAÇÃO DO DIA
27/05/2020 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ANO VI EDIÇÃO: 1328 E NO JORNAL FOLHA DO ESTADO, REFERENTE AO EXTRATO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO
MÊS DE MAIO DE 2020, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 021-2020, CONSIDERAR
O QUE SEGUE ABAIXO:
 ONDE SE LÊ: VALOR R$ GLOBAL: 67.044,00
 LEIA-SE: VALOR R$ GLOBAL: 72.044,00

Feira de Santana, 01 de junho de 2020.
GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

COLBERT MARTINS DA
SILVA
FILHO:13236164549
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