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CLÁUSULA DÉCIMA - Para dirimir quaisquer questões da 
execução, duvidas ou controvérsias, porventura de 
correntes da interpretação, que não obtenham solução 
administrativas, fica eleito o FORO DA COMARCA DE 
SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA.

Assim havendo ajustado fizeram lavrar este Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma assinados pelos seus 
representantes legais e pelas 02 (duas) testemunhas para 
que produza efeitos jurídicos e legais efeitos.os 

São Francisco do Conde-BA,12 de maio de 2021.

LUÍS CARLOS DANTAS
CÂMARA FRANCISCO CONDEDE SÂO DO 

CEDENTE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CESSIONÁRIO

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PRIVADO - MIP

PROCESSO Nº 00331.05.01.580.2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, por 

meio do Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público-Privadas e Concessões - CGPPP, comunica a 

todos os interessados, o recebimento de Manifestação de 

Interesse Privado – MIP das empresas RIERA 

Empreendimentos e SINART, para o desenvolvimento de 

estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 

jurídica, objetivando soluções para o Terminal Rodoviário 

de Camaçari, na oportunidade que abre prazo para demais 

manifestações.

As pessoas físicas ou jurídicas que pretendam apresentar 

projetos, levantamentos, investigações e estudos, 

deverão apresentar requerimento manifestando junto à 

Coordenação Geral de PPP´s e Concessões, em meio 

d i g i t a l ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  

coordenadoria.ppp@camacari.ba.gov.br, no prazo de até 

30 (trinta) dias corridos, a partir da data da publicação 

deste AVISO no Diário Oficial do Município de Camaçari, 

contendo a seguinte documentação de forma ordenada, 

conforme Decreto Municipal n° 7686/2022:

“Art. 6° O requerimento de autorização para 

apresentação de projetos, levantamentos, 

investigações, ou estudos por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado conterá as seguintes 

informações:

I – qualificação completa, contendo identificação 

da pessoa física ou jurídica de direito privado, com 

razão social, CNPJ ou CPF, endereço de sede, 

endereço eletrônico, telefone e representante 

legal;

II – comprovação de experiência na realização de 

projetos, levantamentos, investigação ou estudos 

semelhantes aos solicitados, nos termos 

estabelecidos do edital de chamamento público;

III – indicação de valor do ressarcimento 

pretendido, acompanhado de informações e 

parâmetros utilizados para sua definição;

IV – declaração de transferência à Administração 

Pública dos direitos relativos aos projetos, 

levantamentos, investigação ou estudos.

Parágrafo único: Qualquer alteração na 

qualificação do interessado deverá ser 

imediatamente comunicada ao órgão ou entidade 

solicitante.”

Camaçari-BA, em 09 de junho de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES

SECRETÁRIO DE GOVERNO E PRESIDENTE DO 

CGPPP

PORTARIA Nº32/2022
 07 DE JUNHO DE 2022

Designa os membros que comporão 
a comissão responsável por 
organizar e conduzir o processo 
eleitoral do Conselho Municipal de 
Cultura, triênio 2022/2025.

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 
especificamente, pelos artigo 7º, e seu § 1º, da Lei 
Municipal nº 1.017 de 16 de outubro de 2017, artigo 
5º, e seu § 1º, da Resolução nº 01, de 25 de maio de 
2011, e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de se convocar 
Assembleia para a eleição dos Conselheiros para os 
segmentos ligados à sociedade civil do Conselho 
Municipal da Cultura, triênio 2022/2025
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