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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 1058/2010
DE 31 DE MARÇO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a realizar Aporte 
Financeiro, no valor de R$ 7.300.000,00 
(sete milhões e trezentos mil reais) e dá 
outras providências.

O  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

                       Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

                       Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a realizar Aporte Financeiro no valor de R$ 
7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), em favor 
da empresa pública LIMPEC – Limpeza Pública de 
Camaçari.

                       Parágrafo único – O Aporte Financeiro de que 
trata este artigo tem por objetivo permitir a quitação de 
dívidas contraídas pela LIMPEC – Limpeza Pública de 
Camaçari junto aos seus fornecedores, que são 
responsáveis pela execução dos serviços prestados pela 
empresa pública.

                        Art. 2° - Os recursos disponíveis estão 
previsto na Lei nº 1048 de 23 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2010, conforme 
detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,  EM 31 DE MARÇO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº4857/2010
DE 31 DE MARÇO DE 2010.

Altera dispositivo do Decreto nº 4803/2009, de 

desapropriação uma área de terra destinada à 

Implantação de um Projeto de Habitação em 

Burissatuba, Distrito Sede, e dá outras 

providências.

                      O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo art. 94, inciso XI, da Lei 

Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº 3365/41, 

tendo em vista o disposto no Processo Administrativo nº 

05050/2010, que consta no Programa de Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, 

divulgado pela Instrução Normativa n° 33, de 09 de julho de 

2009, publicado no DOU, em 10 de julho de 2009, seção 1, 

pág. 47.

DECRETA

                       Art. 1º - Fica alterada o dispositivo do Decreto 

nº 4803/2009, que declara de interesse social para fins de 

desapropriação, de uma área de terra medindo 168.500, 

(cento e sessenta e oito mil e quinhentos metros quadrados), 

que passa a ser, de uma área de terra medindo  189.370m² 

(cento e oitenta e nove mil e trezentos e setenta metros 

quadrados), com acessões e benfeitorias.

                      Parágrafo Primeiro - O imóvel descritivo no 

caput deste artigo tem as seguintes dimensões e 

confrontações: Para descrição da área em questão, 

tomamos como ponto de partida, um ponto denominado 

“PONTO P-0” georreferenciado pelo sistema DATUM- SAD- 

69, de coordenadas UTM, N= 8.594.337,67 e E= 
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571.263,86; daí, com azimute de 93º, com distância de 

268,82 m (duzentos e sessenta e oito metros e oitenta e dois 

centímetros), encontramos o “PONTO P-1”, daí, com 

azimute de 71º, com distância de 115,92 m (cento e quinze 

metros e noventa e dois centímetros), encontramos o 

“PONTO P-2”, daí, com azimute de 95º, com distância de 

111,25 m (cento e onze metros e vinte e cinco centímetros), 

encontramos o “PONTO P-3”, daí, com azimute de 109º, 

com distância de 114,32 m (cento e catorze metros e trinta e 

dois centímetros), encontramos o “PONTO P-4”, daí, com 

azimute de 119º, com distância de 189,48 m (cento e oitenta 

e nove metros e quarenta e oito centímetros) encontramos o 

“PONTO P-5”, daí, com azimute de 173º, com distância de 

138,14 m (cento e trinta e oito metros e catorze centímetros) 

encontramos o “PONTO P-6”, daí, com azimute de 97º, com 

distância de 74,21 m (setenta e quatro metros e vinte e um 

centímetros) encontramos o “PONTO P-7”, daí, com azimute 

de 124º, com distância de 64,09 m (sessenta e quatro metros 

e nove centímetros) encontramos o “PONTO P-8”, daí, com 

azimute de 154º, com distância de 17,71 m (dezessete 

metros e setenta e um centímetros) encontramos o “PONTO 

P-9”, daí, com azimute de 161º, com distância de 24,22 m 

(vinte e quatro metros e vinte e dois centímetros) 

encontramos o “PONTO P-10”, daí, com azimute de 113º, 

com distância de 81,52 m (oitenta e um metros e cinqüenta e 

dois centímetros) encontramos o “PONTO P-11”, daí, com 

azimute de 119º, com distância de 57,32 m (cinquenta e sete 

metros e trinta e dois centímetros) encontramos o “PONTO 

P-12”, daí, com azimute de 121º, com distância de 40,10 m 

(quarenta metros e dez centímetros) encontramos o 

“PONTO P-13”, daí com azimute de 164º, com distância de 

50,09 m (cinquenta metros e nove centímetros) 

encontramos o “PONTO P-14”, daí, com azimute de 175º, 

com distância de 242,99 m (duzentos e quarenta e dois 

metros e noventa e nove centímetros) encontramos o 

“PONTO P-15”, daí, com azimute de 96º, com distância de 

81,68 m (oitenta e um metros e sessenta e oito centímetros) 

encontramos o “PONTO P-16”, daí, com azimute de 180º, 

com distância de 103,11 m (cento e três metros e onze 

centímetros) encontramos o “PONTO P-17”, daí, com 

azimute de 79º, com distância de 74,44 m (setenta e quatro 

metros e quarenta e quatro centímetros) encontramos o 

“PONTO P-18”, daí, com azimute de 10º, com distância de 

389,05 m (trezentos e oitenta e nove metros e cinco 

centímetros) encontramos o “PONTO P-19”, daí, com 

azimute de 91º, com distância de 100,00 m (cem metros) 

retornamos ao ponto inicial “PONTO P-0”, fechando assim 

um polígono de 19 (dezenove) lados, de perímetro igual a 

2.349,65 m (dois mil trezentos e quarenta e nove metros e 

sessenta e cinco centímetros), e área superficial de 

189.370m² (cento e oitenta e nove mil e trezentos e setenta 

metros quadrados).

                        Parágrafo Segundo – A área objeto deste 

Decreto destina-se à Implantação de Habitações de 

Interesse Social, integrantes da Ação de Apoio à Melhoria 

das Condições de Habitação de Assentamentos Precários, 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 

FNHIS, em Burissatuba, Distrito Sede.

                        Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do 

Município autorizada a promover e executar com recursos 

do município, pela via judicial, a desapropriação definida 

neste Decreto, mediante processo regular, na forma da 

legislação vigente.

                       Art. 3º – Fica a Comissão de Negociação e 

Indenização para a Desapropriação, autorizada a promover 

e executar com recursos do Município, pela via amigável, a 

desapropriação, definida neste Decreto, mediante processo 

regular, na forma da legislação vigente.

                       Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial ao decreto nº 4803/2009.

              GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, REFERENTE À APROVAÇÃO 
DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO RESERVA 
PARQUE RESIDENCIAL, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Reti-ratificação ao Termo de Acordo e 

Compromisso referente à aprovação do Projeto Urbanístico 
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denominado RESERVA PARQUE RESIDENCIAL, que ente 

si fazem, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 

sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 

Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, 

art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 

representado pelo Sr LUIZ CARLOS CAETANO, Prefeito 

Municipal e pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, 

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, doravante 

denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada 

pelo Decreto Municipal N° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 

e, do outro lado, CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE LTDA, sociedade LTDA, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

09.384.427/0001-05, com sede na Rua Professor Manoelito 

de Ornellas, 303, 7º andar, São Paulo, Estado de São Paulo 

e filial no Núcleo Colonial Boa União, Lote 12, Distrito de 

Abrantes, Camaçari, Estado da Bahia, neste ato 

representado, na forma do contrato social, por Antonio 

Andrade Júnior, brasileiro, casado sob o regime da 

separação total de bens, administrador de empresas, 

inscrito no Registro Geral sob n° 02.734.759-16, SSP-BA, 

Cadastro de Pessoa Física nº 363.879.165-34, e por Carlos 

Henrique de Oliveira Passos, brasileiro, casado sob o 

regime da comunhão parcial de bens anteriormente à 

vigência da Lei 6.515/77, empresário, inscrito no Registro 

Geral sob n° 1388637, SSP-PE, Cadastro de Pessoa Física 

n º  2 7 3 . 3 0 0 . 5 2 4 - 3 4 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  

PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Em 05 de novembro de 2009, o Município de Camaçari e a 

Chiachiaretta Empreendimento Imobiliário SPE Ltda 

firmaram o Termo de Acordo e Compromisso, para 

implantação do Projeto Urbanístico do RESERVA PARQUE 

RESIDENCIAL, na área designada como lote 12 do Núcleo 

Colonial Boa União, situada no Km 10 da BA 099 (Estrada do 

Côco), Distrito de Abrantes, Camaçari – Bahia, tendo em 

vista o constante no processo administrativo nº 07504/2008-

PMC.

CLÁUSULA SEGUNDA 

Te n d o  e m  v i s t a  q u e  a  C H I A C H I A R E T TA  

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA apresentou 

modificações ao projeto urbanístico aprovado, consistindo 

na alteração do projeto arquitetônico da construção do 

Condomínio 02, de acordo com o processo administrativo 

nº 07504/2008, as partes, mediante o presente instrumento, 

reti-ratificam o item “2” da alínea “b” e a alínea “e” do inciso V 

– Distribuição das áreas da urbanização integrada – da 

CLÁUSULA SEGUNDA do Termo de Acordo e 

Compromisso referente à implantação do CONDOMÍNIO, 

que passam a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO

.....

V – Distribuição das áreas da urbanização 

integrada: a área do empreendimento é de 

165.108,31m2 (cento e sessenta e cinco mil, 

cento e oito metros e trinta e um decímetros 

quadrados), assim distribuída: 

.....

2. Lote 02: 24.280,76m2 (vinte e quatro mil e 

duzentos e oitenta metros e setenta e seis 

decímetros quadrados), para implantação do 

Condomínio 02 com 9 (nove) blocos e 340 

(trezentos e quarenta) unidades, com área 

ocupada de 4.173,90m² (quatro mil, cento e 

setenta e três metros e noventa decímetros 

quadrados), área construída de 19.395,08 

(dezenove mil, trezentos e noventa e cinco 

metros e oito decímetros quadrados), área 

permeável de 18.142,84 (dezoito mil, cento e 

quarenta e dois metros e oitenta e quatro 

decímetros quadrados), taxa de ocupação de 

17,00% (dezessete por cento), coeficiente de 

aproveitamento de 0,68 (sessenta e oito 

décimos), índice de permeabilidade de 0,75 

(setenta e cinco décimos) e 375 (trezentos e 

setenta e cinco) vagas de estacionamento;

.....

e) A Área Construída Total do empreendimento 

é de 92.252,89m2 (noventa e dois mil duzentos 
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e cinquenta e dois metros e oitenta e nove 

decímetros quadrados), com Área Ocupada 

Total de 20.395,19m2 (vinte mil trezentos e 

noventa e cinco metros quadrados e dezenove 

decímetros quadrados), Área Permeável Total 

de 116.182,02m² (cento e dezesseis mil e cento 

e oitenta e dois metros e dois decímetros 

quadrados), Taxa de Ocupação de 12,00% 

( d o z e  p o r  c e n t o ) ,  C o e f i c i e n t e  d e  

Aproveitamento de 0,56 (cinqüenta e seis 

décimos), Índice de Permeabilidade de 0,70 

(setenta décimos).”

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes ratificam todas as demais disposições constantes 

do Termo de Acordo e Compromisso que estejam em vigor 

ou tenham disciplinado a implantação do RESERVA 

PARQUE RESIDENCIAL, que não tenham sido modificadas 

pelo presente instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam 

o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, 

para todos os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas 

testemunhas que também subscrevem.

Camaçari, 20 de janeiro de 2010. 

    

LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito Municipal

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

Secretário de Desenvolvimento Urbano

CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA

ANTÔNIO ANDRADE JÚNIOR

CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PASSOS

Testemunhas: 

1. 
______________________________________________

                                             CPF/MF:                         

2._____________________________________________
                                               CPF/MF: 

PORTARIA Nº 001/2010
DE 26 de março de 2010 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE,

Designar os servidores Isa Márcia Alves Santos dos 
Santos, matrícula nº 04623-2 (Titular), Sílvio Mágno Paixão 
da Silva, matrícula nº 00481-4 (Titular ), Luiz Gonzaga de 
Jesus matrícula nº 06744-0 (Suplente), Honorato Firmino 
Rosa Filho, matrícula nº 08274-9 (Suplente), Rita Maria 
Silva dos Santos, matrícula nº 1243-5 (Suplente) e Maria das 
Mercês Almeida de Carvalho, matrícula nº 03772-0 
(Suplente), para comporem a Comissão de avaliação de 
desempenho dos servidores em Estágio Probatório 
aprovados no concurso público, conforme regulamentação 
através de Decreto nº 4563/2007, de 28 de dezembro de 
2007.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, EM 26 de março de 2010.

EDUARDO CAMPOS DE MAGALHÃES ALVES
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 023/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de penso, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 020/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de compressa 
de gaze, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal.
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DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 118/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 012/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos para atender as necessidades nas 
unidades da Secretaria de Saúde-SESAU do município de 
Camaçari.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n. º 0047/2010 – Processo n.º 0152/2010. 
CONTRATADO:  PANORAMA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. OBJETO: 
Aquisição de 11 (onze) Bebedouros, para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde do Município de 
Camaçari-BA. R$ 5.093,00 (cinco mil e noventa e três 
reais).  Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. Data da homologação: 24/03/2010.

Dispensa n. º 0048/2010 – Processo n.º 0257/2010. 
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA NOVACULTURA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de 
formulário contínuo, para atender as necessidades do 
Centro de Especialidades em Saúde Mental – CESME, do 
Município de Camaçari. R$1.170,00 (Hum mil cento e 
setenta reais).   Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 25/03/2010.

Dispensa n. º 0050/2010 – Processo n.º 340/2010. 
CONTRATADO: FG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 
ME. OBJETO: Aquisição de caixa térmica e plástica, 
termômetro e medidor de PH, para atender as 
necessidades técnicas da coordenação de vigilância 

sanitária do município de Camaçari –BA. Valor: R$ 
1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Fundamentada no 
Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 25/03/2010

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO N.º 036/2010. CONTRATADA: 
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 118/2009 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de 
preço para aquisição de  medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de Saúde - SESAU do município de Camaçari-BA. 
VALOR GLOBAL: R$15.600,00 (Quinze mil e seiscentos 
reais).- DATA DA ASSINATURA: 09/03/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 047/2010. CONTRATADA: 
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º012/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro de preço 
para aquisição de  medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de Saúde - SESAU do município de Camaçari-BA. 
VALOR GLOBAL: R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
reais).- DATA DA ASSINATURA: 19/03/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECEIMENTO N.º 
052/2010. CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 020/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de compressa de gaze, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. VALOR GLOBAL: R$ 
477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) - DATA 
DA ASSINATURA: 26/03/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que está SUSPENSA a data 
de abertura do PREGÃO PRESENCIAL N.º 0017/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, marcada para o dia 08/04/2010, às 
09h30min, devido a problemas técnicos com a 
disponibilização do respectivo edital, cujo  objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento e instalação 
de central de monitoramento eletrônico de alarmes, para 
as áreas de Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Camaçari. 
Informações pelo telefax (71)3621-6665. Camaçari - Ba, 
29/03/2010. Miriam Alves dos Santos.

O Município de Camaçari, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará os 
seguintes Pregões:
 
PREGÃO PRESENCIAL  SECAD Nº. 0025/2010. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços para Implantação de Rede Lógica de Dados e 
de Rede de Telefonia. 15/04/2010 ás 09:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  SECAD Nº. 0026/2010. Objeto: 
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Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços Técnicos de Áudio-Visuais com sistema de 
transmissão ao vivo e gravação de DVD para atender as 
reuniões, fóruns e assembléias do Orçamento 
Participativo. 15/04/2010 ás 13:30 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  SECAD Nº. 0027/2010. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviço de Corte e Poda de Àrvores, visando atender as 
necessidades em Prevenções e Emergências das Ações 
da CODEC. Abertura: 16/04/2010 às 09:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  SECAD Nº. 0028/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza 
(Detergente Líquido, Hipoclorito de Sódio, Limpa Vidro 
Líquido, Sabonete Líquido Concentrado e Cera Líquida 
Incolor). Abertura: 16/04/2010 ás 13:30 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  SECAD Nº. 0029/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza (Pasta para 
Limpeza, Sabão de Coco, Sabão em Barra, Sabão em Pó, 
Cera Líquida).  EXCLUSIVO PARA ME E EPP. Abertura: 
19/04/2010 ás 09:00 horas.

PREGÃO PRESENCIAL SECAD Nº. 0030/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza 
(Desinfetante, Detergente, Inseticida, Limpador, Lustra 
Móveis). EXCLUSIVO PARA ME E EPP. Abertura: 
19/04/2010 ás 13:30  horas.

PREGÃO PRESENCIAL SECAD Nº. 0031/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza (Luva de 
Segurança, Lixeira, Pano para Limpeza). Abertura: 
20/04/2010 ás 09:00  horas.

PREGÃO PRESENCIAL SECAD Nº. 0032/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza (Álcool 
Etílico, Aromatizador de Ar, Desinfetante Anti-Séptico, 
Desodorante em Pedra, Desinfetante Líquido). Abertura: 
20/04/2010 ás 13:30  horas.

PREGÃO PRESENCIAL SECAD Nº. 0033/2010. Objeto: 
Registro de Preços para Material de Limpeza (Papel 
Toalha). Abertura: 22/04/2010 ás 09:00 horas.

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 

. Informações pelo 
telefone (71)3621-6880 – Marcelo Cristino dos Santos  
Presidente em exercício da COMPEL. Camaçari  
30/03/2010.

CANCELAMENTO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO

Publicado no DOM nº 349 de 09/03/2010

Termo de Dispensa n.º 030/2010 – Processo n.º 1295/2009. 
Contratado: MECFARMA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP. 
Objeto: Aquisição de medicamentos diversos para 
assistencia aos pacientes do município de Camacari. 
Valor global: R$ 413,00 (  e treze reais). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II,  da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 08/03/2010.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO

www.compras.camacari.ba.gov.br

quatrocentos

 CONTRATO Nº 174/2009. CONTRATADA: LEVITA 
ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços na área 
de conservação e manutenção integrada nos mercados 
comerciais no Município, sendo eles: Centro Comercial de 
Camaçari, Mercado de Barra de Pojuca, Mercado de Monte 
Gordo, mercado de Parafuso, Mercado da Nova Vitória e 
Mercado da Gleba C. FUNDAMENTO: Art 79, II da Lei 
8.666/93. Data da assinatura: 15/03/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – PORTARIA

Na publicação da Portaria nº 002/2010 – SECAD, na edição 
do Diário Oficial do Município n.º 250, onde se lê: 
“Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, 
pelo período de 03 (quatro) anos”; leia-se: “Suspensão do 
direito de licitar e contratar com o Município, pelo período de 
03 (três) anos”

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE 
COMPROMISSO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU, informa que na RETIFICAÇÃO DO 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 054/2009, oriundo do 
Pregão n.º 031/2009 – COSEL/SESAU, publicada na pág. 
08 do DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 311/2009, onde 
se lê: oriundo do Pregão n.º 031/2008, Leia-se: oriundo do 
Pregão n.º 031/2009. Camaçari, 31 de março de 2010. Carla 
Barbosa de Araújo - Presidente da COSEL/SESAU.
 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO 
ELETRÔNICO  Nº 053/2010

Objeto: Aquisição de Câmeras. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 14/04/2010 – 08 horas. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 15/04/2010 – 13 horas. DISPUTA: 
15 /04 /2010  –  15  ho ras .  Ed i t a l / I n fo rmações :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6655. 
SAYONARA MELO - Pregoe ira COSEL/SESAU

AVISO DE ABERTURA  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 051/2010

 

Objeto: Aquisição de camisas de malha e bonés para 
divulgação dos eventos das Unidades de Saúde e diversos 
Setores da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. Abertura: 22/04/2010, às 09h. 
Edital/Informações: . Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente 
COSEL/SESAU.
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°228/2009; Contratante: Município de Camaçari; 
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Contratada: Empresa Waldemir Ribeiro da Silva - 
WALGRAPH; DO Objeto: Alterar o item 3.1 da cláusula 
Terceira e o item 6.1 da cláusula Sexta, do instrumento de 
original; Do Prazo: Será de 06(seis) meses, contados a partir 
da data de assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço:  Em 
virtude do acréscimo de quantitativos, fica acrescido o valor de 
R$ 17.730,00 (dezessete mil e setecentos e trinta reais) 
correspondendo a 23,81%, aproximadamente, do valor global 
previsto no contrato original; Valor Global: Em virtude do 
contrato original, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na cláusula segunda, bem como o acréscimo de valor 
constante na cláusula Terceira, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 92.220,00 
(noventa e dois mil e duzentos e vinte reais), fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Terceira, do contato 
original; Assinatura:22/03/2010; Luiz Carlos Caetano  -  
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços 
N°103/2008; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa LOC TUDO Locação e Assistência 
Técnica Ltda. - Me; DO Objeto: Alterar o item 2.1 da cláusula 
Segunda e o item 4.2 da cláusula Quarta, do instrumento de 
original; Do Prazo: Será de 12 (um) meses, contados a partir da 
data de assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude 
do contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na cláusula segunda do presente Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido instrumento é de 
R$ 46.884,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro 
reais), fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Segunda, do contato original; Assinatura: 02/03/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°018/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa  Núcleo 
de Assistência Médica de Camaçari Ltda.; DO Objeto: Alterar o 
parágrafo segundo da cláusula Sexta e a cláusula Décima 
Terceira do instrumento de original; Do Prazo: Será de 01(um) 
mês, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
98.039,41 (noventa e oito mil, trinta e nove reais, e quarenta e 
um  centavos), fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Oitava, do contato original; Assinatura:    03/03/2010; 
Camilo Pinto de Farias Lima e Silva  -  Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°506/2008; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Claro S/A; DO Objeto: Alterar o caput 
das cláusulas Terceira e Quarta, do instrumento de origem; Do 
Prazo: Será de 12(doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do 
contrato origem, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e ademais considerando a prorrogação de 
prazo contida na cláusula segunda, do presente Termo Aditivo, 
o valor global, proporcional, estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 43.152,00 (quarenta e três mil, e cento e 
cinqüenta e dois reais),  fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Terceira, do contato original; Assinatura:    
18/02/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva  -  Município

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°010/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa Imagem 
Médica Camaçari Ltda.; DO Objeto: Alterar o parágrafo 
segundo da cláusula Sexta e a cláusula Décima Terceira do 

instrumento de original; Do Prazo: Será de 01(um) mês, 
contados a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na cláusula segunda, do presente 
Termo Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Oitava, do 
contato original; Assinatura: 03/03/2010; Camilo Pinto de 
Farias Lima e Silva - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°016/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa 
ORTONORTE Serviços Médicos Ltda.; DO Objeto: Alterar o 
parágrafo segundo da cláusula Sexta e a cláusulas Décima 
Terceira do instrumento de original; Do Prazo: Será de 01(um) 
mês, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
48.722,62 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais, e 
sessenta e dois centavos), fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Oitava, do contato original; Assinatura:    
03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva  -  Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°003/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa CLIDAC 
– Clinica de Dermatologia e Alergia de Camaçari Ltda.; DO 
Objeto: Alterar o parágrafo segundo da cláusula Sexta e a 
cláusula Décima Terceira do instrumento de original; Do Prazo: 
Será de 01(um) mês, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
ser de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, 
e considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
66.844,35 (sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro 
reais, e trinta e cinco centavos), fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Oitava, do contato original; 
Assinatura: 03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°011/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa 
Laboratório Lisboa Patologia Clinica Ltda.; DO Objeto: Alterar o 
parágrafo segundo da cláusula Sexta e a cláusulas Décima 
Terceira do instrumento de original; Do Prazo: Será de 01(um) 
mês, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
67.141,15 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e um reais, 
quinze centavos), fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Oitava, do contato original; Assinatura:  
03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva  -  Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°101/2007; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Unibanco AIG Seguros S/A; DO Objeto: 
Alterar o item 2.1da cláusula Segunda e o item 3.3 da cláusula 
Terceira, instrumento de original; Do Prazo: Será de12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude da depreciação de valor dos 

PÁGINA 07 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 352 - de 27 de Março a  02 de Abril de 2010- 



veículos segurados, fica suprimido o valor de R$ 2.806,21 (dois 
mil, oitocentos e seis reais e vinte e um centavos) 
correspondendo a 11,74%, aproximadamente, do valor global 
previsto no segundo Termo Aditivo ao Contrato original; Do 
Valor Global: Em virtude do contrato original, ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na cláusula segunda, bem 
como a supressão de valor constante na cláusula Terceira, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 22.177,74 (vinte e dois mil, e cento e 
setenta e sete reais, e setenta e sete centavos), fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Segunda, do contato 
original; Assinatura: 08/03/2010; Luiz Carlos Caetano  -  
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°012/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa  
Carvalho & Martinelli Ltda.; DO Objeto: Alterar o parágrafo 
segundo da cláusula Sexta e a cláusula Décima Terceira do 
instrumento de original; Do Prazo: Será de 01(um) mês, 
contados a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na cláusula segunda, do presente 
Termo Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento é de R$ 102.875,17 (cento e dois mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais, e dezessete centavos), fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Oitava, do 
contato original; Assinatura:    03/03/2010; Camilo Pinto de 
Farias Lima e Silva  -  Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N°013/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa 
Laboratório Médico de Análises Clínicas Valois Freire Ltda.; DO 
Objeto: Alterar o parágrafo segundo da cláusula Sexta e a 
cláusula Décima Terceira do instrumento de original; Do Prazo: 
Será de 01(um) mês, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na 
cláusula segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
63.766,10 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta e seis 
reais, e dez centavos), fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Oitava, do contato original; Assinatura: 
03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva  -  Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Serviços N°546/2007; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Comercial de Pneus São Tomaz Ltda.; 
DO Objeto: Alterar o item 2.1 da cláusula Segunda e o item 3.2 
da cláusula Terceira, do instrumento original; Do Prazo: Será 
de 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na 
cláusula segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
675.098,00 (seiscentos e setenta  e cinco mil, noventa e oito 
reais ), Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Segunda, do contrato original; Assinatura: 14/12/2009; Luiz 
Carlos Caetano- Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N°005/2007; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria de Saúde – SESAU; Contratada: Empresa Ângelo 
Lucciola Neto Ltda.; DO Objeto: Alterar as cláusulas Segunda e 
Terceira do contrato original; Do Prazo: Será de12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, ser de 

natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
39.270,60 (trinta e nove mil, duzentos e setenta reais, e 
sessenta centavos), O valor mensal ajustado para a locação do 
imóvel, constante no parágrafo primeiro da cláusula Terceira – 
Do preço, do Terceiro Termo Aditivo ao contrato original, que é 
de R$ 3.272,55 (três mil, duzentos e setenta e dois reais, e 
cinqüenta e cinco centavos), Permanece sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Terceira, do contato original; Assinatura: 04/01/2010; 
Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação do 5º Termo Aditivo ao 
Contrato  N°042/2008; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa OBRASERV – Organização Brasileira 
de Serviços Ltda.; DO Objeto: retificar o valor  global 
proporcional, estipulado para o 5º Termo Aditivo ao contrato  
original; Da Retificação: Em razão das incorreções verificadas, 
referente ao valor global,proporcional, indicado no caput da 
Clausula Segunda dos 5º Termo Aditivo, de valor indicado no 
parágrafo segundo da mesma clausula e a não indicação do 
período  da prorrogação do prazo,mencionado na mesma 
clausula, o que enseja a necessidade de inclusão de clausula no 
presente Termo Aditivo, necessário que se procedem as 
correções necessárias. A clausula Segunda do 5º Termo terá a 
seguinte redação:  “clausula segunda do Prazo: O prazo de 
prorrogação será de 12(doze) meses, contados a partir da data 
de assinatura deste Termo Aditivo”. O caput da clausula 
segunda- do preço, do 5º Termo Aditivo ao contrato  original, e o 
seu parágrafo segundo, com a alteração precedida, terão a 
seguinte redação: “clausula terceira do preço – em virtude do 
contrato de origem,ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na clausula segunda, do presente termo aditivo, o valor 
global,proporcional, estipulado para o referido instrumento é de 
R$ 11.796.679,30 (onze milhões, setecentos e noventa e seis 
mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos)”. “ 
parágrafo Segundo- o valor mensal, global, proporcional para o 
presente termo aditivo será de R$ 983.056,61 (novecentos e 
oitenta e três mil,cinqüenta e seis reais e sessenta e um 
centavos), conforme informações da SECAD. A clausula 
terceira do 5º termo aditivo ao contrato , com a alteração terá a 
seguinte redação: Clausula Quarta – Da Ratificação: 
permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais clausulas 
e disposições do contrato originário,não modificadas por este 
instrumento. E por estarem justos e anuídos, assinam o 
presente termo em 04 vias de igual teor e forma, na presença de 
2 testemunhas.; Assinatura:15/03/2010; Luiz Carlos Caetano  
-  Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
E INSTITUTO PROFESSOR 

RAIMUNDO PINHEIRO 
(CIDADE DO SABER)

EXERCÍCIO 2009
Relatório de Execução de Metas

CAMAÇARI, DEZEMBRO DE 2009

SUMÁRIO
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1. APRESENTAÇÃO

A Cidade do Saber (CDS) encerrou em 31 de dezembro de 2009 o seu 
terceiro exercício, completando, em março de 2010, três anos de 
inaugurada. O seu primeiro ano de atividades, como já relatado 
anteriormente, foi dedicado a vencer o grande desafio de tornar 
operacional, e conhecidas pela comunidade, as atividades deste 
importante projeto social da Prefeitura de Camaçari, previamente 
definidas e estruturadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI, documento fundamental, criado pela administração Luiz Caetano, 
para orientar a implantação e operação da Cidade do Saber. 
Consolidadas e melhor geridas no exercício de 2008, as atividades do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, ganham especial impulso no 
exercício de 2009, quando ao cumprir a orientação estratégica do 
governo municipal, este equipamento público passa a alcançar, com 
seus produtos e serviços, localidades e bairros do município, afastados 
das suas instalações físicas, localizadas no Bairro do Natal, centro de 
Camaçari. Em 2009, orla e zona rural de Camaçari, além da sede, 
passam a ter a presença da Cidade do Saber, no seu dia a dia, 
aumentando expressivamente o número de camaçarienses que hoje 
usufruem dos serviços desta instituição. Isso só foi possível, é verdade, 
pelo apoio e oportunidades oferecidas por novos parceiros da 
entidade, órgãos públicos municipais e empresas privadas locais. Da 
SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a CDS 
recebeu convite e passou a operar, a partir de 1º de junho de 2009, o 
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de Camaçari, sob 
responsabilidade dessa Secretaria. Através desse Programa, a Cidade 
do Saber chega então, a 14 novas localidades diferentes, do Município. 
Nestes locais e no âmbito do Programa, a CDS mantém agora, 
atividades de cunho social e sócio-educativas, diárias e regulares, 
realizadas nos Pontos Fixos da instituição, que funcionam em 
instalações emprestadas pela própria comunidade, em regra, de 
associações comunitárias locais e parceiras. Já com o apoio do Sol 
Meliá, grupo de grande porte do ramo de serviços, ora instalando 
mega-empreendimento na orla do Município, a Cidade do Saber criou e 
passou a operar o seu Ponto Móvel, um baú dotado de biblioteca e lan 
house, dentre outros recursos e tracionado por caminhão, a partir do 
qual realiza intensiva programação itinerante sócio-educativa, de 
segunda a quinta-feira em quatro comunidades, a cada três meses. 
Paralelo às ações de descentralização, que envolveram considerável 
esforço adicional de toda a instituição e dos seus colaboradores, no 
exercício de 2009 foi mantido o nível dos serviços prestados em 2008, 
nas instalações da sede, atingindo, na maioria dos casos, acima dos 
quantitativos pactuados com o Executivo Municipal, as metas 
pactuadas. Foram 1762 vagas preenchidas nos cursos e oficinas de 
cultura e arte, 2344 vagas nas escolinhas de esporte, 4333 nas 
atividades de esporte de rendimento e 2653 na área de promoção de 
saúde. Mais uma vez, em 2009, alunos da CDS lograram premiações 
no âmbito municipal, estadual e até nacional, valendo destacar, no 
plano individual, o 1º lugar no brasileiro de Karatê (modalidade Katá) e 
no coletivo, o primeiro lugar no ranking baiano deste mesmo esporte. 
Outra vez, também, mais duas alunas da CDS foram escolhidas, em 
seleção nacional, como bolsistas do Ballet Bolshoi do Brasil e 
passaram a integrar, junto com outros três    ex-alunos da CDS, que já 
cursam o Bolshoi, o grupo que reside na Casa de Camaçari em 
Joinville. Já na sua importante atividade finalística, de formação de 
platéia, embora sem contar ainda com recursos orçamentários 
municipais específicos, a Cidade do Saber realizou em 2009, 38 
espetáculos diferentes com 62 apresentações e público médio de 333 
pessoas por apresentação, superando o ritmo do ano anterior e 
cumprindo, assim, a importante missão de despertar o gosto da 
população para as artes cênicas, além de dinamizar uma agenda 
cultural permanente e de alto nível, na cidade. Na área administrativa, 
de gestão e do desenvolvimento metodológico, foram feitos 
importantes avanços em 2009, cabendo destacar: o desenvolvimento 
dos Projetos Pedagógicos para todos os Núcleos de Cultura, que serão 

implantados já nas novas matrículas, em janeiro de 2010; os cursos de 
aperfeiçoamento técnico-pedagógico para grande parte dos 
educadores; a realização do importante Projeto DPS (Desenvolvimento 
Pessoal e Social) dirigido à capacitação dos educadores e adequação 
dos conteúdos programáticos dos cursos e oficinas, com vistas ao 
aperfeiçoamento da ação inclusiva da instituição, e destaca-se 
também, a elaboração parcial do Plano de Cargos e Salários, prevista 
para conclusão no início de 2010. 

Com os novos Pontos Fixos (14) e o Ponto Móvel, a Cidade Saber 
incorporou em 2009 mais 3.107 atendimentos diretos (com matrícula), 
elevando seu quadro de educandos em mais de 50%. Desse modo, em 
2009, a Cidade do Saber, dá um passo expressivo de qualidade, na 
área técnico-pedagógica, dotando sua ação pedagógica de estruturas 
curricular e metodológica, avançadas, e começa a realizar importante 
objetivo estratégico, definido quando da sua criação, que é o de 
descentralizar a sua ação territorial, sem perda de qualidade, mantendo 
a sua proposta de ação inclusiva pela via cultural e do esporte e com a 
participação das comunidades e dos seus integrantes.     

2. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

   2.1.  Análise das Metas

No exercício de 2009, a CDS cumpriu novamente, os compromissos 
assumidos com a Prefeitura de Camaçari, através do Contrato de 
Gestão, pelas partes, celebrado. Das 10 Metas pactuadas, 9 
superaram 100% dos resultados previstos e, apenas uma, atingiu 
96,2%, ficando um pouco aquém da totalidade dos resultados 
acordados.

Na página seguinte, como é praxe, anualmente, nesta prestação de 
contas, são detalhados os percentuais de alcance em cada Meta, 
cabendo destacar os resultados obtidos com as METAS 2.2 e 2.4, pela 
sua importância estratégica e simbólica, consolidando a estratégia de 
atuação da Instituição, focada na ação inclusiva, ao atrair e contemplar, 
com produtos e serviços, a população mais carente do município.  

2.2. Quadro de Metas do Contrato de Gestão 2009 

2.3. AVALIAÇÃO DAS METAS DE 2009 (ANEXO II do C.G. 
0175/2007)

No que concerne à avaliação das METAS pactuadas no Contrato de 
Gestão 0175/20 e referentes ao exercício de 2009, fazendo a 
aplicação da sistemática de avaliação, prevista no Anexo II do 
referido Contrato, foi obtida a Pontuação Global de 10 e o 
CONCEITO (máximo) correspondente de MUITO BOM. O 
detalhamento da avaliação é apresentado a seguir, no quadro 
“AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE GLOBAL – METAS 2009”
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3. COMPARATIVO DE REPASSES X DISPÊNDIOS 2009

Balanço Patrimonial 2009

Balanço Patrimonial 2009
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