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Lauro de Freitas

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Anderson Soares Caldas exonerado do cargo em comissão de
Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3 na estrutura do Gabinete da Prefeita.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Ailton Florêncio dos Santos
Secretário Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Anderson Soares Caldas nomeado no cargo em comissão de
Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4 na estrutura do Gabinete da Prefeita.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Ailton Florêncio dos Santos
Secretário Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Lucas de Souza Nascimento nomeado no cargo em comissão
de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3 na estrutura do Gabinete da Prefeita.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Ailton Florêncio dos Santos
Secretário Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Lauro de Freitas

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.033, DE 08 DE JUNHO DE 2022
Regulamenta a Lei Municipal nº 1.911, de 08 de
janeiro de 2021, que institui o sistema de
estacionamento rotativo pago, nas vias e logradouros
públicos, denominado “ZONA AZUL,” e dá outras
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas obrigações legais, e
CONSIDERANDO o crescimento da frota de veículos automotores no Município de
Lauro de Freitas;
CONSIDERANDO a importância da rotatividade de vagas existentes, racionando o
uso do solo, disciplinando o espaço urbano, facilitando a vida das pessoas que procuram
estacionar nas vias e logradouros públicos do Município de Lauro de Freitas, permitindo maior
oferta de estacionamento e,
CONSIDERANDO que compete ao Departamento de Trânsito Municipal e
Rodoviário, no âmbito da circunscrição municipal, implantar, manter e operar sistema de
estacionamento rotativo pago nas vias, consoante o art. 3º, § 1º, X, da Lei Municipal Nº 1.246,
de 14 de junho de 2007 e a Lei Municipal nº 1.911, de 08 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o sistema de estacionamento rotativo, denominado
"zona azul", criado pela Lei Municipal nº 1.246, de 14 de junho de 2007 c/c com a Lei Municipal
nº 1.911, de 08 de janeiro de 2021, que autorizam o Poder Executivo Municipal a instituir nas
vias e logradouros públicos, áreas especiais para estacionamento por tempo limitado e dá outras
providências.
Art. 2º O sistema de estacionamento rotativo pago consiste na utilização onerosa de
vias e logradouros públicos para o estacionamento de veículos, mediante o pagamento de tarifa,
em locais permitidos e durante período determinado, onde a execução e a operacionalização
do sistema deverá ser por vagas identificadas e numeradas unitariamente por sinalização
horizontal própria e que a operação do sistema de estacionamento rotativo público denominado
de "zona azul” seja por modalidade eletrônica com operações de gestão integradas e
simultâneas em tempo real, através do uso de “Equipamentos Eletrônicos Emissores de Tíquete
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de Estacionamento”, apoiados conjuntamente pelas plataformas da telefonia celular e da
internet, com as seguintes atribuições e características, são elas:
§1º A operação de compra pelo usuário de cartões e/ou créditos eletrônicos de horas
de estacionamento, deverá ser ofertada e disponibilizada através de equipamentos emissores de
comprovantes de estacionamento fixos do tipo POS, disponibilizados em pontos de vendas,
preferencialmente instalados nos estabelecimentos comerciais e de serviço do Município e/ou
disponibilizados ainda através de agentes Monitores da Concessionária distribuídos no sistema;
§2º As operações de compra pelo usuário de cartões e/ou créditos eletrônicos de horas
de estacionamento, da Fiscalização pelo poder concedente e do Monitoramento pela
Concessionária, deverá ser efetuada através da identificação da placa do veículo, de modo que
permita a gestão do sistema, do controle da arrecadação e da real rotatividade das vagas;
§3º A Gestão e aferição da receita das horas eletrônicas deverá ser em tempo real e
imediata, apta à auditoria permanente por parte do poder concedente.
Art. 3º O Estacionamento Rotativo de Lauro de Freitas deverá ser operacionalizado
mediante o controle e fiscalização sobre o correto uso do sistema e seu efetivo pagamento serão
fiscalizados por prepostos da Concessionária, na proporcionalidade de 1(um) monitor para cada
100 (cem) vagas, em média ponderada de todo o sistema, devidamente uniformizados, treinados
e habilitados para essa atividade, com apoio dos Agentes de Trânsito do Município, e deverá
ser realizada por equipamentos eletrônicos denominados – Equipamentos Portáteis de Registro
e Controle, que permitem o acesso às operações de consulta no sistema e notificações com
impressora portátil, e sistema automatizado móvel de vídeo monitoramento e verificação sobre
o registro do veículo no sistema e o pagamento da tarifa operacionalizado através de software
de reconhecimento da placa do veículo e verificação no sistema centralizado.
Parágrafo único. A concessionária do estacionamento rotativo no Município poderá
aderir avanços tecnológicos na forma de cobrança e controle do sistema.
Art. 4º O prazo de concessão para a gestão das áreas de estacionamento rotativo será
de 120 (cento e vinte) meses, podendo o contrato ser prorrogado por igual período.
Art. 5º A Concessionária deverá sem ônus para o Município, fornecer, instalar,
conservar e substituir os equipamentos atribuídos ao sistema, também conservar a sinalização
viária regulamentadora do estacionamento que se fizerem necessárias à operação da concessão.
Parágrafo único. Os locais designados para funcionamento do Estacionamento
Rotativo de Lauro de Freitas deverão ser identificados com as placas de estacionamento
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regulamentado definidas no Código de Trânsito Brasileiro, acrescidas das informações
complementares relacionadas com as condições de estacionamento, colocadas em placas
adicionais abaixo do sinal de regulamentação, ou a este incorporadas, formando uma só placa,
conforme normas e especificações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
Art. 6º - Ficam denominadas áreas especiais para estacionamento rotativo de veículos
automotores, denominado “zona azul”, sujeito ao pagamento de tarifa, as vias abaixo:
I – Região 1 (Centro):
- Travessa Abelardo Andréia, entre Rua Belo Horizonte e Rua Abelardo Andréia;
- Rua Abelardo Andréia, entre Rua Miguel dos Santos Silva e Avenida Brigadeiro
Mário Epingaus;
- Rua Ademilson M. Rodrigues, entre Rua Valdomiro Rodrigues e Travessa Maria das
Graças Cirilo;
- Avenida Amarílio Tiago dos Santos, entre Rua Miguel dos Santos Silva e Av.
Brigadeiro Mário Epingaus;
- Travessa Antônio Felício Pimentel, entre Rua José Ernesto dos Santos e Rua Bahia;
- Rua Assembleia de Deus, entre Rua Ladeira da Matriz e Rua Brigadeiro Mário
Epingaus;
- Rua Bahia, entre Rua Salvador e Rua Miguel dos Santos Silva;
- Rua Belo Horizonte, entre Rua Miguel dos Santos Silva e Av. Brigadeiro Mário
Epingaus;
- Av. Brigadeiro Mário Epingaus, entre Rua Caminho das Árvores e Rua da Paz;
- Praça João Tiago do Santos, entre Rua Romualdo de Brito e Rua Ladeira da Matriz;
- Rua José Ernesto dos Santos, entre Rua Maria da Gloria e Rua Miguel dos Santos
Silva;
- Rua Ladeira da Matriz, entre Rua Raimundo e Rua José Ernesto dos Santo;
- Rua Macugê, entre Rua Romualdo de Brito e Rua José Ernesto dos Santos;
- Rua Manuel Silvestre Leite, entre Rua Ladeira da Matriz e Rua Brg. Mário Epingaus;
- Travessa Maria das Graças Cirilo, entre Av. Valdomiro Rodrigues e Travessa
Antônio Felício Pimentel;
- Praça Martiniano Maia, entre Praça João Tiago dos Santos e Rua Ladeira da Matriz;
- Rua Miguel dos Santos Silva, entre Rua José Ernesto dos Santos e Av. Valdomiro
Rodrigues;
- Rua Raimundo, entre Rua Romualdo de Brito e Rua Ladeira da Matriz;
- Tv. Romualdo de Brito, entre Rua Romualdo de Brito e Rua Maria Izabel dos Santos;
- Rua Romualdo de Brito, entre Rua José Ernesto dos Santos e Rua Raimundo;
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- Rua Salvador, entre Rua Bahia e Rua Valdomiro Rodrigues;
- Tv. Santo Antônio, entre Rua Belo Horizonte e Av. Amarilio Tiago dos Santos;
- Rua São Francisco, entre Rua Romualdo de Brito e Rua Maria Izabel dos Santos;
- Rua da Saúde, entre Rua Dois de Fevereiro e Av. Brigadeiro Mário Epingaus;
- Av. Valdomiro Rodrigues, entre Rua Miguel dos Santos Silva e Rua José Ernesto
dos Santos.
II – Região 2 (Vilas do Atlântico)
- Av. Luis Tarquinio, entre Rua Ubaldo P. R da Fonte e Av. Praia de Itapuã;
- Av. Praia de Itapuã, entre Av. Luis Tarquinio e Rua Praia do Pescador;
- Rua Arembepe, entre Rua Praia de Jaua e Av. Praia de Itapuã.
§1º A critério da Municipalidade, e atendendo às necessidades técnicas, conveniência
e oportunidade para eficiência do Sistema, poderá o mesmo sofrer acréscimos ou redução de
vias e logradouros.
§2º Os logradouros acima comportam inicialmente o número de 2976 vagas totais.
Como as demandas da mobilidade urbana são dinâmicas e interferem diretamente na qualidade
de vida da população, caso sejam identificadas novas áreas para abrangência e operação do
sistema rotativo tarifado a Concedente deverá comunicar oficialmente a Concessionaria sobre
agregar ou desagregar novas áreas ao perímetro do estacionamento rotativo. A Concessionária
deverá apresentar um Projeto Executivo em até 30 dias após ser comunicada, trazendo o número
exato de vagas e a formatação das sinalizações vertical e horizontal a serem instaladas. Após
aprovação do projeto executivo a população deverá ser informada com no mínimo 10 (dez) dias
de antecedência sobre as novas áreas e sua tarifação. Toda e qualquer alteração no sistema de
estacionamento rotativo pago não poderá trazer desequilíbrio econômico ao contrato de
concessão.
§3º As áreas de estacionamento deverão estar devidamente identificadas através de
sinalização própria prevista no parágrafo único do art. 5º deste Decreto, as quais serão
usufruídas mediante o pagamento de preço público, observadas as disposições deste
regulamento.
§4º O sistema de estacionamento rotativo pago poderá abranger a disponibilização de
bolsões de estacionamento, situados em áreas públicas ou privadas a serem disponibilizadas,
visando à melhor ordenação das ocupações e a ampliação do número de vagas.
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Art. 7º Fica estabelecida para o pagamento de tarifa, áreas especiais denominadas
“Zona Azul” os dias e horários abaixo:
I – Segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 18:00;
II – Sábado das 08:00 às 14:00 horas.
III – Em Locais cuja demanda de organizar o trânsito seja necessária, poderão ser
criados horários alternativos.
§1º Aos domingos e feriados, não haverá cobrança de tarifa nas áreas especiais
denominadas “Zona Azul”.
§2º Em datas especiais e/ou datas comemorativas, o horário normal poderá ser
ampliado por meio de autorização da Autoridade de trânsito do Município.
§3º A concessionária poderá estabelecer uma taxa especial para as datas
comemorativas e/ou especiais, na região da praia, limitada a até 10 vezes os valores definidos
no art. 19, § 1º desse Decreto.
Art. 8º Fica a concessionária autorizada a promover veiculação publicitária
remunerada nos impressos, materiais e equipamentos utilizados na operação do sistema.
Art. 9º As motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão estacionar em vagas
destinadas a motocicletas e terão locais previamente estabelecidos, ficando expressamente
proibido o seu estacionamento fora daqueles locais.
Parágrafo Único. As motocicletas, motonetas e ciclomotores ficam sujeitas ao
pagamento de tarifa diferenciada, conforme estabelecido no artigo 19º desde Decreto.
Art. 10 O prazo máximo de estacionamento na mesma vaga será de 02 (duas) horas
em áreas de alta rotatividade, 04 (quatro) para áreas de media rotatividade e 06 (seis) horas para
baixa rotatividade, todas devendo ser devidamente sinalizadas.
Art. 11 Constituem irregularidades no Estacionamento Rotativo:
I - exceder o período máximo de estacionamento contínuo permitido;
II - expiração do prazo de validade do período de estacionamento;
III - estacionamento de motocicleta em vaga de uso não exclusivo;
IV - realização de carga e descarga em desacordo com a presente Lei e normas
regulamentares, em conformidade com o Decreto Municipal 3823/2015;
V – Não pagamento da tarifa;
VI – Estacionamento do veículo fora das delimitações individuais da vaga numerada.
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Parágrafo único. A permanência do condutor ou outra pessoa no interior do veículo
não desobriga do pagamento pelo uso da vaga.
Art. 12 Na Hipótese do veículo exceder o prazo de estacionamento estabelecido,
conforme determina o artigo 10º ou incorrer nas irregularidades descritas no artigo 11º, ou se o
proprietário ou preposto deixar de pagar o valor devido, ou ainda no caso de veículos
estacionados em locais não autorizados, o responsável deverá regularizar sua situação mediante
o pagamento de uma tarifa de regularização, tarifa pós-paga, no valor correspondente a 10 (dez)
vezes do valor da hora de estacionamento, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis em local
informado na mesma, após ter sido emitido o aviso de irregularidade pela fiscalização do
sistema.
§1º O não pagamento da tarifa de regularização, TARIFA PÓS-PAGA dentro do prazo
máximo estabelecido, implicará na aplicação de auto de infração pela autoridade de trânsito,
previsto nos incisos XVII do artigo 181 e X do artigo 182, do Código de Trânsito Brasileiro.
§2º Será competente para lavrar o auto de infração de trânsito previsto no § 1º deste
artigo e lançar mão das medidas administrativas legalmente previstas para o tipo infracional,
servidor civil, agente de trânsito, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar, guarda
municipal, designado pela autoridade de trânsito do Município de Lauro de Freitas.
§3º A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento competente, fornecerá ao
órgão responsável pela fiscalização do trânsito, os dados e os elementos necessários para a
devida fiscalização e aplicação das penalidades cabíveis, dentro da área delimitada “zona azul”.
§4º O pagamento do preço público a que se refere o caput deste artigo poderá ser feita
diretamente com os monitores até as 18:00 horas ou pela internet até as 23h59m.
Art. 13 A área de estacionamento de curta duração é a parte da via sinalizada para
estacionamento não pago, com uso obrigatório do pisca alerta ligado, em período de tempo
determinado e regulamentado de até 15 minutos, conforme sinalização específica para este fim,
de acordo com a Resolução nº 302 do Conselho Nacional de Trânsito. Em caso de
descumprimento das obrigações especificadas neste artigo, será emitido o Aviso de
Irregularidade pela Concessionária do sistema “Zona Azul”, nos termos do artigo 12º deste
Decreto.
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Art. 14 As atividades de carga e descarga, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às
18:00 horas, e nos sábados das 08:00 às 14:00 horas com a utilização de veículos cujo peso
bruto total seja entre 02 (duas) a 06 (toneladas), somente serão permitidas em vagas exclusivas
para este fim, mediante o pagamento da tarifa e obediência ao período máximo de permanência
de duas horas.
Parágrafo único. Fica estabelecido o horário permitido para carga e descarga de
mercadorias nas áreas denominadas “zona azul”, de segunda-feira à sexta-feira das 00:00 às
06:00 horas e das 19:00 às 24:00 horas e sábado a partir das 14:00 horas, para veículos acima
de 6 (seis) toneladas.
Art. 15 Em casos excepcionais, veículo com capacidade acima de 3.500 (três mil e
quinhentos) kg, parado ou estacionado dentro do sistema “zona azul”, sem prévia autorização
da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito nos dias úteis, entre 8:00 e 18:00 horas, e
sábados entre 8:00h e 14:00h, constitui como irregularidade.
Parágrafo único. O veículo com capacidade acima de 3,5 toneladas, que constituir
em irregularidades, será emitido o Aviso de Irregularidade pela Concessionária do sistema
“Zona Azul”, nos termos do artigo 12º deste Decreto.
Art. 16 As empresas proprietárias das caçambas que estiverem estacionadas em local
de Zona Azul, deverão arcar antecipadamente com as taxas calculadas por hora prevista de
permanência no local. Em caso de desobediência as empresas infratoras serão notificadas,
multadas, bem como as caçambas estáticas apreendidas pelo Poder Público Municipal.
Art. 17º Fica reservado o percentual mínimo de 05 % (cinco por cento) do total das
vagas existentes dentro do perímetro delimitado para o sistema de estacionamento rotativo aos
idosos e de 02% (dois por cento) aos deficientes físicos, ambos se preservam o direito se estiver
conduzindo ou sendo conduzidos, devendo as vagas serem sinalizadas no solo e verticalmente.
Parágrafo único. A utilização das vagas especialmente destinadas para veículos que
transportem pessoas portadoras de deficiência, com dificuldade de locomoção ou para idosos,
não isenta o usuário de respeitar as demais regras estatuídas neste regulamento para o
estacionamento, em especial o pagamento do preço público correspondente e a observância do
prazo máximo de permanência do veículo na vaga.
Art. 18 Ficam dispensados do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo os
seguintes usuários:
I – Os veículos de empresas, ou de suas concessionárias, prestadoras de serviço público
como água, esgoto, luz, telefonia, correios, quando em execução do serviço no espaço destinado
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ao estacionamento rotativo, sendo que, não gozam da isenção de pagamento de preço público
as empresas terceirizadas prestadoras de serviços públicos;
II – Os veículos de transporte de passageiro (táxis e mototáxi), quando estacionados
em seus respectivos pontos;
III – Os veículos de transporte coletivo (ônibus e similares), quando estacionados em
seus pontos de parada;
IV – Os veículos oficiais da União, dos Estados e do Município, bem como suas
autarquias;
V – Os veículos de transporte de valores.
Art. 19 Fica estabelecido o valor de tarifa no sistema de estacionamento rotativo
denominado “zona azul”:
§1º O valor a ser cobrado para automóveis será de R$ 3,00 (três reais) por hora,
podendo ser fracionado a cada 30 minutos, até o limite de 2 horas em áreas de alta rotatividade,
04 (quatro) horas para áreas de media rotatividade e 06 (seis) horas para áreas de baixa
rotatividade, respeitando o período máximo de permanência estabelecido.
§2º As motocicletas, motonetas e ciclomotores serão cobrados uma tarifa de R$ 1,00
(um real) por hora, podendo ser fracionado a cada 30 minutos, até o limite de 2 horas,
respeitando o período máximo de permanência estabelecido.
§3º O valor por cada TARIFA PÓS-PAGA, adimplidas após o recebimento do
(AVISO DE IRREGULARIDADE) será de R$30,00 (trinta reais) para automóveis e R$10,00
(dez reais) para motocicletas, correspondente a 10 vezes do valor da tarifa e deverá ser pago em
até 24 horas.
§4º O reajuste poderá ocorrer anualmente de acordo com variação do IPCA (Índice
Geral de Preços de Mercado) Positivo da FGV, ou outro indexador que venha a ser substituído.
Art. 20 Fica estabelecido o repasse ao Município, pela Concessionária do sistema de
estacionamento “Zona Azul”, de no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido
mensal da Concessionária, assim considerando como o seu faturamento bruto descontando-se
os tributos incidentes sobre a atividade licitada (ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ).
Art. 21 Os recursos arrecadados pelo município, com o repasse da outorga da
concessão da “Zona Azul” serão, obrigatoriamente, destinados e revertidos para investimentos,
manutenção e também educação do Trânsito no Município de Lauro de Freitas.
Art. 22 Ao Poder Público Municipal e a Concessionária ou Permissionária não caberá
qualquer responsabilidade por acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que
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os veículos dos usuários venham a sofrer nos locais de estacionamento regulamentado não
sendo exigível da Concessionária a manutenção de qualquer tipo de seguro contra esses eventos.
Art. 23 Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATADA: VALDIR
SANTOS SOUZA 56443706587, inscrito no CNPJ nº 19.258.596/0001-52. Modalidade:
Dispensa de Licitação nº 019/2022, art. 24º, Inciso II, Lei 8.666/93. Processo: 06924/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para consumo na
Festa dos Agentes de Limpeza (Dia Do Gari), conforme especificações no termo de referência
no processo supra. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais). Dotação: 0800.2163.33903000.15000000. Prazo de vigência: O presente
Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da
Assinatura: 08 de Junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2022

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO

DE

LAURO

DE

FREITAS.

CONTRATADA:

COMPACTA ENGENHARIA LTDA. – CONSÓRCIO CGS SOLAR, inscrita no CNPJ/MF,
sob o Nº 16.079.048/0001-77. Modalidade: Concorrência Pública nº 004/2022. Processo:
09293/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para montagem de sistemas de
microgeração de energia solar fotovoltaica, a instalação de 11 (onze) usinas solares, para
atendimento de 53 (cinquenta e três) escolas da rede municipal de ensino do Município de
Lauro de Freitas, aliada à eficientização luminotécnica predial, compreendendo a elaboração
do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de
energia, o treinamento, manutenção e suporte técnico. Conforme planilha e termo de
referência anexo em edital. Requisitado pela secretaria municipal de educação. Valor: Valor
total para execução do objeto deste Contrato é de R$ 8.869.187,87 – (oito milhões, oitocentos
e sessenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Dotação:
1001.1197.44905100.1544; 1001.1035.44905100.5001001 Prazo de vigência: O presente
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data
da Assinatura: 08 de Junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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Leis

LEI MUNICIPAL Nº 1.995, DE 08 DE JUNHO DE 2022

Fica denominada de Waldir Pires, a rua localizada no
Loteamento Solar União, bairro centro, neste
município, na forma que indica e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado
da Bahia, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Waldir Pires, a rua localizada no Loteamento Solar
União, bairro centro, neste município, estando a mesma inscrita no cadastro de logradouro –
CadLog sob o número 40082.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022/SMS – BB 919361

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 009/2022/SMS. Objeto:
Registro de Preço para aquisição de INSUMOS, SANEANTES, ANTISSÉPTICOS E
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS para atender as demandas da Secretaria de Saúde do
Município de Lauro de Freitas - BA. Abertura de Proposta: 30/06/2022, às 08h15, Disputa:
30/06/2022, às 10h (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos endereços
eletrônicos

http://www.licitacoes-e.com.br.

http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.

ou
Lauro

Freitas, 08/06/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Nº004/2022
E EXTRATO DO CONTRATO N° 092/2022

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Termo de
Inexigibilidade nº004/2022 e Extrato do Contrato n° 092/2022, veiculado em duplicidade no
dia 25 de maio de 2022 do Diário Oficial do Município. Moema Isabel Passos Gramacho.
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AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2022

O Município de Lauro de Freitas, por meio da Sra. Prefeita Moema Isabel Passos
Gramacho, comunica a todos os interessados a CONSULTA PÚBLICA das minutas do
EDITAL, e do respectivo contrato, referente à CONTRATAÇÃO DE PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA, POR MEIO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, VISANDO
O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, por meio de procedimento licitatório próprio, pelo prazo de 30 (trinta) anos, com valor
mensal estimado de R$ 957.850,92 (novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
reais e noventa e dois centavos), esse investimento visa dar destinação e tratamento adequados
ao RSU municipal, com RECEPÇÃO, TRIAGEM e TRATAMENTO, mediante redução
térmica de volume dos Resíduos Sólidos Domiciliares, TRATAMENTO POR
AUTOCLAVAGEM dos Resíduos Hospitalares, e DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADAS, dos Resíduos de Construção Civil, estabelecendo um
novo marco ambiental em direção ao conceito de uma cidade sustentável.
A abertura da Consulta Pública tem em vista garantir a ampla participação das comunidades,
movimentos e entidades da sociedade civil em observância ao artigo 10, inciso VI, da Lei
federal nº 11.079/2004 e ao artigo 11, inciso IV, da Lei federal nº 11.445/2007, Lei Federal
12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os
Decretos Municipais 4.824/2021 e 4.821/2021, a Lei Municipal 1.525/2014, sem prejuízo de
outras legislações correlatas.
A referida contratação em questão busca viabilizar investimentos que garantam a modernização
e a eficientização dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município,
acompanhados de um padrão de performance operacional que propicie o atendimento às
expectativas e demandas da população de maneira a cumprir as legislações que estabelecem a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº 12.305/2010, assim como a Lei Federal
nº 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico.
Os estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como os
projetos de engenharia para a composição da minuta do edital de contratação de Parceria
Público-Privada, e ajuste contratual, para o desenvolvimento de soluções técnicas necessárias
para a prestação de serviços públicos de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do
município de Lauro de Freitas, foi elaborado em consórcio pelas empresas Bauer Engenharia
Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n° 08.764.139/0001-13, e DFG Construções Eireli, inscrita
no CNPJ sob nº 00.071.760/0001-90, fruto da Manifestação de Interesse – MIP n°001/2021.
Os documentos pertinentes ao Projeto estarão à disposição dos interessados para consulta
pública, durante o período de 09/06/2022 a 08/07/2022, no seguinte endereço: Secretaria de
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, do município de Lauro de Freitas, situada no Centro
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Administrativo de Lauro de Freitas – CALF na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N
– Aracui – Lauro de Freitas – Bahia, das 08h às 14h, devendo os interessados recolher o custo
de reprodução dos documentos solicitados e na Internet no seguinte endereço eletrônico:
https://secad.laurodefreitas.ba.gov.br/parceriapp.
Os interessados em apresentar contribuições e sugestões deverão enviá-las, até o dia
08/07/2022, último dia da Consulta Pública, em formulário específico, disponível no endereço
eletrônico acima indicado, no item PARTICIPE, com vistas ao aprimoramento do edital e
contrato.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 24º, Inciso II, Lei 8.666/93,
declaro DISPENSADO o Procedimento Licitatório para realização da despesa abaixo
especificada, Homologada e Adjudicado o presente ato, nos termos que se segue: Processo:
06924/2022. Credor: VALDIR SANTOS SOUZA 56443706587, inscrito no CNPJ nº
19.258.596/0001-52. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais). Dotação: 0800.2163.33903000.15000000. Objeto: Contratação de
empresa especializada em fornecimento de alimentos para consumo na Festa dos Agentes de
Limpeza (Dia Do Gari), conforme especificações no termo de referência no processo supra.
Data da Assinatura: 08 de Junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PORTARIA SEMED Nº 85, DE 08 DE JUNHO DE 2022.
Nomeia os integrantes da Comissão Gestora do
descarte de livros didáticos irrecuperáveis ou
desatualizados no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º ao 3º da Resolução nº 05, de 21 de
fevereiro de 2002, do Conselho Deliberativo do FNDE;
CONSIDERENADO o disposto nos artigos 7º e 8º da Resolução nº 60, de 20 de
novembro de 2009, do Conselho Deliberativo do FNDE;
CONSIDERANDO a Portaria SEMED nº 23, de 23 de novembro de 2012,
RESOLVE:
Art.1º Nomear os integrantes da Comissão Gestora do descarte de livros didáticos
irrecuperáveis ou desatualizados da Secretaria Municipal de Educação:
I – Fátima Santos Marinho – Matrícula: 45485;
II – Lívio Feitosa Cruz – Matrícula: 095413-8;
III – Lucas Vital Souza de Oliveira – Matrícula: 81442.
Art.2º Designar Fátima Santos Marinho como Coordenadora dos trabalhos desta
Comissão.
Art.3º A Comissão deverá observar os procedimentos dispostos na Portaria SEMED
nº 23, de 23 de novembro de 2012.
Art.4º A Comissão deverá apresentar o relatório final de descarte à Secretária
Municipal de Educação, para conhecimento e oficialização.
Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Vânia Maria Galvão de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Resoluções

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Conselho Municipal de Política Cultural- CMPC
BIÊNIO 2021/2023

RESOLUÇÃO CMPC Nº008, DE 07 DE JUNHO DE 2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE LAURO DE FREITAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições regimentais e conforme o disposto na Lei
Municipal nº 1.322, de 02 de dezembro de 2008 e no Decreto Municipal nº 4.907, de 08 de
outubro de 2021 Capítulo IV, Art. 8º, incisos I e IV e o Parágrafo único, e Capítulo V Art.
9º.
RESOLVE:
Art.1º Fica estabelecida a perda do mandato da Srª. Emeli Neves dos Santos, em função de
sua contratação para cargo público, conforme documentação de encaminhamento apresentada pela
referida conselheira em 19 de maio de 2022, deixando a mesma de ocupar a função de Conselheira
Municipal de Política Cultural de Lauro de Freitas, membro da Sociedade Civil, representante Titular
do Segmento de Patrimônio Cultural.
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19
de maio de 2022.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 07 de junho de 2022.

Remerson de Jesus Araújo Anastácio
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Lauro de Freitas- CMPC

.
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Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 113/2018.

CONTRATADA: GP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF:
25.519.752/0001-57. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrativo: 05250/2022. Licitação: Tomada de Preços – No 003/2018. Objeto
do Contrato: O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços – No 003/2017, nos
termos do Processo Administrativo – No 0864/2018, tem por objeto à Contratação de Empresa
Especializada na Execução dos serviços de Levantamento Planialtimétrico Cadastral Geo
Referenciado e dos serviços de Estudos Geotécnicos, como também elaboração de Projeto
Executivo de Infraestrutura Urbana e de Engenharia, no Município de Lauro de Freitas/BA
conforme Planilhas, Termo de Referência, Plantas e Projetos em CD anexo no Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de
prazo por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 05/07/2022 e termo final em
05/07/2023, nos termos do art. 57 § 1º, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993, com a utilização
do saldo remanescente, sem qualquer aumento de preço. Conforme planilha orçamentária,
dotação orçamentária e justificativa técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura no
processo supra. Dotação Orçamentária: 02.0900.1320.339039.15000000. Data de
Assinatura: 07 de Junho de 2021. Moema Isabel Passos Gramacho.
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