
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1069/2010
DE 25 DE MAIO DE 2010

Institui o Programa de Parcerias Público 
Privadas – PPP no Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

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

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

Capítulo I
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do 
Município de Camaçari, de sua administração direta e 
indireta, o Programa de Parcerias Público Privadas - PPP, 
destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a 
atividade de agentes do setor privado, os quais, na condição 
de parceiros da Administração Pública, venham a atuar no 
implemento das políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento do Município e ao bem estar coletivo.

§ 1º - A PPP observará as seguintes 
diretrizes:

I - eficiência no cumprimento das 
finalidades do Programa, com estímulo à competitividade na 
prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de 
cada empreendimento;

II - a necessidade de vantagem 
econômica e operacional da proposta para o Município e a 
melhoria da eficiência no emprego de recursos públicos, 
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou 
indireta;

III - respeito aos interesses e 
direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes 
privados incumbidos de sua execução;

IV - indisponibilidade das funções 
política, normativa, policial, reguladora, controladora e 
fiscalizadora do poder público;

V - universalização do acesso a 
bens e serviços essenciais;

VI - transparência e publicidade dos 

procedimentos e decisões;

VII - responsabilidade fiscal na 
celebração e execução dos contratos;

VIII - responsabilidade social;
IX - responsabilidade ambiental.

§ 2º - A PPP será desenvolvida por 
meio de adequado planejamento, que definirá as prioridades 
quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão ou 
exploração de bens, serviços, atividades, infra-estruturas, 
estabelecimentos ou empreendimentos públicos.

§ 3º - A execução dos projetos de 
Parceria Público Privada deverá ser acompanhada 
permanentemente, a fim de que se possa, por meio de 
critérios objetivos previamente definidos, avaliar a eficiência 
do projeto e de sua execução.

Art. 2º - São condições para a 
inclusão de projetos na PPP:

I - efetivo interesse público, 
considerando a natureza, relevância e valor de seu objeto, 
bem como o caráter prioritário da respectiva execução, 
observadas as diretrizes governamentais;

II - estudo técnico de sua 
viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados 
a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do 
capital investido, bem como a indicação dos critérios de 
avaliação ou desempenho a serem utilizados;

III - a viabilidade dos indicadores de 
resultado a serem adotados, em função de sua capacidade 
de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do 
ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem 
como de parâmetros que vinculem o montante da 
remuneração aos resultados atingidos;

IV - a forma e os prazos de 
amortização do capital investido pelo contratado;

V - a necessidade, a importância e o 
valor do serviço ou da obra em relação ao objeto a ser 
executado.

Parágrafo único. A aprovação do 
projeto fica condicionada ainda ao seguinte:

I - elaboração de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro para toda a vigência 
contratual;

II - demonstração da origem dos 
recursos para seu custeio;
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I I I  -  c o m p r o v a ç ã o  d e  
compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Capítulo II
DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E SEUS 

CONTRATOS

Seção I
Conceitos e Princípios

Art. 3º - Parceria Público Privada é 
o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa, na forma estabelecida por 
legislação federal correlata, inclusive no que diz respeito às 
normas de licitação, limites para assunção de encargos, 
contratação e participação tarifária, celebrado entre a 
Administração Pública Direta e Indireta, neste último caso, 
sempre com a interveniência do Município, e entidades 
privadas, através do qual o agente privado participa da 
implantação e do desenvolvimento da obra, serviço ou 
empreendimento público, bem como da exploração ou da 
gestão, total ou parcial, das atividades deles decorrentes, 
cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e 
humanos, observando além das diretrizes estabelecidas na 
legislação federal, e das disposições contidas no Capítulo I 
desta Lei, as seguintes diretrizes:

I - eficiência no cumprimento das 
missões do Município e no emprego dos recursos da 
sociedade;

II - qualidade e continuidade na 
prestação de serviços;

III - repartição dos riscos, entre os 
entes privados, de acordo com a sua capacidade em 
gerenciá-los;

IV - sustentabilidade econômica da 
atividade;

V - remuneração do contratado 
vinculada ao seu desempenho.

Parágrafo único. O risco inerente a 
insustentabilidade financeira da parceria, em função de 
causa não imputável a descumprimento ou modificação 
unilateral do contrato pelo parceiro público, ou alguma 
situação de força maior, deve ser, tanto quanto possível, 
transferido para o parceiro privado.

Art. 4º - As Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP's, 
devidamente reconhecidas, regularizadas e em dia com 
suas obrigações fiscais e financeiras, poderão ser 
contratadas nas Parcerias Público-Privadas.

Seção II
Do Objeto

Art. 5º - Podem ser objeto de 
Parcerias Público Privadas:

I - a delegação, total ou parcial, da 
prestação ou exploração de serviço público, precedida ou 

não da execução de obra pública;

II - a prestação de serviços 
públicos, tanto à Administração Pública como à comunidade, 
precedidas ou não de obra pública, excetuadas as 
atividades exclusivas de Estado;

III - a implantação, execução, 
ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão 
de infra-estrutura pública, incluídas as recebidas em 
delegação da União e do Estado, conjugada à manutenção, 
exploração, ainda que sob regime de locação ou 
arrendamento, e a gestão destes, ainda que parcial, incluída 
a administração de recursos humanos, materiais e 
financeiros voltados para o público em geral;

IV - a exploração de bem público;

V - a exploração de direitos de 
natureza imaterial de titularidade do Município, tais como 
marcas, patentes, bancos de dados, métodos e técnicas de 
gerenciamento e gestão, resguardada a privacidade de 
informações sigilosas;

VI - a execução de obra, a locação 
ou o arrendamento de obra a ser executada, à administração 
pública;

VII - a exploração de serviços 
complementares ou acessórios, de modo a dar maior 
sustentabilidade financeira ao projeto, redução do impacto 
tarifário ou menor contraprestação governamental.

§ 1º - Os contratos de PPP's não 
excluirão a participação do Poder Legislativo e/ou das 
Agências Reguladoras, do controle social das tarifas.

§ 2º - Não serão objeto de Parcerias 
Público Privadas a mera terceirização de mão-de-obra e as 
prestações singelas ou isoladas de obras civis, bem como 
não será considerada Parceria Público Privada, a realização 
de obra pública sem atribuição ao contratado de mantê-la e 
ou explorá-la, ainda que sob o regime de locação ou 
arrendamento.

§ 3º - Os contratos de Parcerias 
Público Privadas deverão prever que, no caso de seu objeto 
reportar-se a setores regulados, as regras de desempenho 
das atividades e serviços, ficarão submetidas àquelas 
determinadas pela agência reguladora correspondente.

Seção III
Da Formalização do Contrato de Parceria Público Privada

Art. 6º - Os contratos de Parcerias 
Público Privadas reger-se-ão pelo disposto nesta Lei, na 
legislação federal correspondente, pelas normas gerais do 
regime de concessão e permissão de serviços públicos, de 
licitações e contratos administrativos e deverão 
obrigatoriamente estabelecer:

I - as metas e os resultados a serem 
atingidos, cronograma de execução e prazos estimados 
para seu alcance, bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
adoção de indicadores capazes de aferir o resultado;

II - o prazo de vigência, limitado a 
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um mínimo de 05 (cinco) anos e a um máximo de 35 (trinta e 
cinco) anos;

III - a remuneração pelos bens ou 
serviços disponibilizados e, observada a natureza do 
instituto escolhido para viabilizar a parceria, o prazo 
necessário à amortização dos investimentos;

IV - as formas de remuneração e de 
atualização dos valores contratuais;

V - as penalidades aplicáveis à 
Administração Pública e ao Parceiro Privado;

VI - o compartilhamento com a 
Administração Pública, em partes iguais, dos ganhos 
econômicos decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos da parceria e do ganho de produtividade 
apurados na execução do contrato;

VII - as hipóteses de extinção 
antecipada do contrato e os critérios para cálculo, prazo e 
demais condições de pagamento das indenizações devidas; 

VIII - cláusulas que, dependendo da 
modalidade escolhida, prevejam:

a) a obrigação do contratado de 
obter recursos financeiros necessários à execução do 
objeto e de sujeitar-se aos riscos do negócio, bem como as 
hipóteses de exclusão de sua responsabilidade;

b) possibilidade de término do 
contrato não só pelo tempo decorrido ou pelo prazo 
estabelecido, mas também pelo montante financeiro 
retornado ao contratado em função do investimento 
realizado.

IX - identificação dos gestores 
responsáveis pela execução e fiscalização;

X -  a  per iod ic idade e  os  
mecanismos de revisão para:

a) manutenção do inicial equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos;

b) preservação da atualidade da 
prestação dos serviços objetos da parceria.

XI - retenção de parcelas em 
caução, compatibilizada com os gastos necessários à 
manutenção ou à realização de investimentos, observado o 
período máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término 
do contrato, até o seu termo, objetivando garantir a 
integralidade do empreendimento, as quais serão liberadas 
após o término do contrato;

XII - os fatos que caracterizam a 
inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o 
prazo de regularização, bem como a forma de notificação da 
inadimplência ao gestor do fundo garantidor, pelo parceiro 
privado;

XIII - as hipóteses de encampação.

§ 1º - Compete ao Poder Público 
declarar de utilidade pública os bens que, por suas 
características, sejam apropriados ao desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 
objeto do contrato, bem como à implementação de projetos 
associados, podendo promover as requisições e as 
desapropriações diretamente ou mediante outorga de 
poderes ao contratado.

§ 2º - As indenizações de que trata o 
inciso VII deste artigo poderão ser pagas à entidade 
financiadora do Projeto de Parceria Público Privada.

§ 3º - As cláusulas de atualização 
automática de valores, baseadas em índices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem a 
necessidade de homologação por parte da Administração 
Pública, exceto se esta publicar, até o advento do primeiro 
vencimento de fatura, após a data da atualização, razões 
fundamentadas em lei ou no contrato para a não-
homologação, ou se a legislação aplicável exigir.

§ 4º - Na extinção da concessão, 
serão observados:

I – o retorno ao Município de todos 
os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao 
concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido 
no contrato;

II - a imediata assunção do serviço 
pelo Município, procedendo-se aos levantamentos, 
avaliação e liquidação necessários, com ocupação das 
instalações e utilização de todos os bens reversíveis;

III - nos casos de advento do termo 
contratual e de encampação, o Município, antecipando-se à 
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e 
avaliações necessários à determinação dos montantes da 
indenização que será devida à concessionária, na forma dos 
incisos IV e V deste parágrafo;

IV - a reversão no advento do termo 
contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados 
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 
serviço concedido;

V - considera-se encampação a 
retomada do serviço pelo Município durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, mediante Lei 
autorizada específica e após prévio pagamento da 
indenização, na forma do inciso anterior.

§ 5º - Além da avaliação e 
aprovação do Conselho Gestor de PPP, a abertura do 
processo licitatório para contratar Parceria Público Privada 
está condicionada às normas da Lei nº 11079/04, da Lei 
8.666/93, e da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Seção IV
Da Remuneração

Art. 7º - A remuneração ao 
contratado, observada a natureza jurídica do instituto 
escolhido para viabilizar a parceria, poderá ser feita 
mediante a utilização isolada ou combinada das seguintes 
alternativas:



I - tarifas cobradas dos usuários 
e/ou dos Municípios;

II - pagamento com recursos 
orçamentários ou do Tesouro Municipal;

III - cessão de direitos relativos à 
exploração comercial de bens públicos materiais ou 
imateriais;

IV - cessão de créditos não-
tributários do Município;

V - transferência de bens móveis e 
imóveis;

VI - outorga de direitos sobre bens 
públicos dominiais;

VII - outras receitas alternativas, 
complementares, acessórias, ou de projetos associados;

VIII - outros meios admitidos em lei.

§ 1º - A remuneração ao parceiro 
privado somente se iniciará quando o serviço, obra ou 
empreendimento contratado estiver disponível para 
utilização.

§ 2º - Em se tratando de Parceria 
Público Privada que importe na execução de obra pública, 
fica vedado à Administração Pública realizar aporte de 
capital até a sua completa implantação e disponibilização 
para uso, salvo os bens imóveis, móveis e semoventes de 
propriedade do Município.

§ 3º - A remuneração citada no 
parágrafo primeiro poderá ser vinculada à disponibilização 
ou ao recebimento parcial do objeto do contrato de Parceria 
Público Privada, nos casos em que a parcela a que se referir 
puder ser usufruída isoladamente pelos usuários do serviço 
ou pela administração contratante e desde que o parceiro 
privado forneça o completo acesso aos dados e informes, 
inclusive para possíveis revisões contratuais.

Art. 8º - As Parcerias Público 
Privadas, para fins desta Lei, serão remuneradas segundo 
critérios de desempenho, em prazo compatível com a 
amortização dos investimentos realizados.

Art. 9º - O edital de licitação poderá 
prever, em favor do parceiro privado, outras fontes de 
receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas 
a favorecer a modicidade das tarifas, conferir maior 
sustentabilidade ao projeto, ou propiciar menor 
contraprestação governamental.

Art. 10 –. Sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação pertinente, o contrato poderá prever, 
para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária 
a cargo do contratante, o acréscimo de multa de 2% (dois 
por cento) sobre os valores vencidos e não pagos, e juros 
segundo a taxa que estiver em vigor para a mora no 
pagamento de impostos devidos à Secretaria Municipal da 
Fazenda.

Seção V
Da Responsabilidade e das Obrigações dos Parceiros 

Privados

Art. 11 - As Parcerias Público 
Privadas determinam para os agentes do setor privado:

I - a assunção de obrigações de 
resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para 
a escolha dos meios para sua implementação, nos limites 
previstos no instrumento;

II - a submissão ao controle 
permanente do Poder Público nos resultados obtidos, como 
condição para percepção da remuneração e pagamento;

III - o dever de submeter-se à 
fiscalização do Poder Público, permitindo o acesso de seus 
agentes às instalações, informações e documentos 
inerentes ao contrato, inclusive seus registros contábeis;

IV - sujeição aos riscos do 
empreendimento, salvo nos casos expressamente previstos 
no edital de licitação e no contrato.

Art. 12 - Para contratar com a 
Administração Pública, o parceiro privado ainda obriga-se a 
demonstrar e comprovar a capacidade técnica, econômica e 
financeira para a execução do contrato.

Capítulo III
DA CONTABILIDADE DAS PARCERIAS PÚBLICO 

PRIVADAS

Art. 13 - Os contratos de Parcerias 
Público Privadas estão baseados na realização contínua e 
plena de atividades que as caracterizam como prestação de 
serviços.

Parágrafo único - Em conformidade 
com a Lei Complementar nº 101/00, os contratos de 
Parcerias Público Privadas que ultrapassarem o prazo de 02 
(dois) anos, são considerados despesas de caráter 
continuado, sendo obrigatórios os procedimentos definidos 
nos artigos 16 e 17 da referida legislação.

Art. 14 - Os projetos de Parcerias 
Público Privadas deverão ser contabilizados como serviços 
de terceiros, em conformidade com as Portarias da 
Secretaria do Tesouro Nacional ou legislação superior, de 
acordo com o valor estimado para cada exercício financeiro.

Art. 15 - Os programas e atividades 
relacionados com Parcerias Público Privadas (PPP) devem 
ser indicados na Lei Orçamentária de forma individualizada, 
com a descrição do Projeto e o total de créditos 
orçamentários para sua execução.

Art. 16 - O Poder Executivo 
Municipal encaminhará juntamente com o Projeto da Lei 
Orçamentária Anual, documento intitulado “Anexo dos 
Programas de Parcerias Público Privadas”, indicando os 
valores dos créditos orçamentários, individualizados para 
cada projeto, suficientes para o custeio destes no exercício 
referido.
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Parágrafo único - Os valores 
destinados no Projeto da Lei Orçamentária Anual devem 
incluir, obrigatoriamente, o valor estimado de reajuste 
definido no contrato de parceria.

Capítulo IV
DAS GARANTIAS

Art. 17 - As obrigações contraídas 
pela Administração Pública oriundas de contrato de Parceria 
Público Privada, sem prejuízo de outros mecanismos 
admitidos em lei, e desde que observadas a legislação 
pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
poderão ser garantidas através de:

I - fundo garantidor;

II - fundos especiais;

III - seguro garantia;

IV - vinculação de receitas, 
observando o disposto no artigo 167, IV, da Constituição 
Federal e no dispositivo correlato da Constituição Estadual;

V - instituições financeiras ou 
organismos internacionais.

§ 1º - Além das garantias referidas 
neste artigo, o contrato de parceria poderá prever a emissão 
de empenhos relativos às obrigações da Administração 
Pública, diretamente em favor da instituição financiadora do 
projeto e a legitimidade desta para receber pagamentos por 
intermédio do fundo garantidor.

§ 2º - O direito da instituição 
financiadora citada no parágrafo acima, se limita à 
habilitação para receber diretamente o valor verificado pela 
Administração Pública na fase de liquidação, excluída sua 
legitimidade para impugná-la.

§ 3º - Ficam o Município e suas 
Autarquias autorizados a participarem do Fundo Garantidor 
de Parcerias Público Privadas do Município de Camaçari.

Art. 18 - Para concessão de 
garantia adicional ao cumprimento das obrigações 
assumidas pela Administração Pública, fica o Município 
autorizado a integralizar recursos, na forma que dispuser ato 
do Poder Executivo, em Fundo Fiduciário de incentivo às 
Parcerias Público Privadas.

§ 1º - A integralização de recursos 
em Fundo Fiduciário poderá ser realizada com os seguintes 
recursos públicos:

I - dotações consignadas no 
orçamento, créditos adicionais e suplementares;

II - transferência de ativos não 
financeiros;

III - transferência de bens móveis e 
imóveis, observado o disposto em lei;

IV - outras formas previstas na 
legislação.

§ 2º - A integralização de recursos 
no Fundo Fiduciário, mediante a transferência de ações de 
companhias estatais ou controladas pela Administração 
Pública, não poderá acarretar a perda do controle acionário 
do Município.

Capítulo V
DA SOCIEDADE  DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 19 -  Será constituída, pelo 
parceiro privado, uma sociedade de propósito específico 
incumbida de implantar e gerir o objeto de parceria, ainda 
que parcialmente, à qual caberá a propriedade dos bens 
resultantes do investimento, durante a vigência do contrato, 
até que se dê a amortização do investimento realizado.

§ 1º - A transferência do controle da 
sociedade de propósito específico e constituição de 
garantias ou oneração, estarão condicionadas à 
autorização expressa da administração pública, nos termos 
do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo 
único do artigo 27 da Lei Federal n º 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995.

§ 2º - A sociedade de propósito 
específico poderá assumir a forma de companhia aberta, 
com ações negociadas em bolsa de valores do país ou do 
exterior, respeitado, quanto ao controle acionário, o disposto 
no § 1º deste artigo e na Lei Federal nº 6.404/76.

§ 3º - A sociedade de propósito 
específico poderá, na forma do contrato, dar em garantia 
aos financiamentos contraídos para a consecução dos 
objetivos da Parceria Público Privada, os direitos 
emergentes do contrato de parceria até o limite que não 
comprometa a operacionalização e a continuidade das 
obras e serviços.

§ 4º - A sociedade de propósito 
específico deverá, para celebração do contrato, adotar 
contabilidade e demonstração financeira padronizadas, 
compatíveis com os padrões mínimos de governança 
corporativa que vierem a ser fixadas pelo Governo Federal.

Capítulo IV
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE 

PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Seção I
Composição e Competências

Art. 20 - Fica criado o Conselho 
Gestor das Parcerias Público Privadas, vinculado ao 
Gabinete do Prefeito, composto de 07 (sete) membros, 
integrado da seguinte forma:

I - o titular da Procuradoria Jurídica 
do Município;

II – o titular da Secretaria de 
Governo;

III - o titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico;

IV - o titular da Secretaria da 
Fazenda;
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V - o titular da Secretaria de Infra 
Estrutura;

VI - o titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano;

VII – o titular da Secretaria de 
Habitação.

§ 1º - O presidente do conselho 
será escolhido entre os membros, na primeira reunião 
ordinária. 

§ 2º - O mandato do presidente será 
de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido ao cargo.

 
§ 3º - Participarão das reuniões do 

Conselho, com direito a voz, os demais titulares de 
Secretarias e de entidades da Administração Indireta, que 
tiverem interesse direto em determinada parceria, em razão 
de vínculo temático entre o objeto desta e o respectivo 
campo funcional.

§ 4º - O Conselho deliberará 
mediante voto da maioria de seus membros, tendo o 
Presidente direito ao voto de qualidade.

§ 5º - Caberá ao Conselho Gestor:

I - aprovar projetos de Parcerias 
Público Privadas, observadas as condições estabelecidas 
no artigo 2º;

II - fiscalizar a execução das 
Parcerias Público Privadas; 

III - opinar sobre alteração, revisão, 
rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de 
Parcerias Público Privadas, observado o limite temporal 
consignado na Lei Federal nº 11.079/04 - PPP;

IV - fazer publicar no Diário Oficial 
do Município, as atas de suas reuniões.

§ 6º - Aos membros do Conselho é 
vedado:

I - exercer o direito de voz e voto em 
qualquer ato ou matéria objeto da PPP em que sua 
Secretaria estiver envolvida, cumprindo-lhe cientificar os 
demais membros do Conselho de seu impedimento e fazer 
constar em ata a natureza e extensão do conflito de seu 
interesse;

II - valer-se de informação sobre 
processo de parceria ainda não divulgado para obter 
vantagem, para si ou para terceiros.

§ 7º - A participação no Conselho 
não será remunerada.

§ 8º - A relação dos projetos de 
Parcerias Público Privadas aprovados pelo Conselho 
Gestor,  deverá anualmente ser publicada no Diário Oficial 
do Município, mediante ata que conterá, entre outros, a 
definição de seus objetivos, as ações de governo, a 
justificativa quanto à sua inclusão e dados sobre a execução 

dos projetos.

Seção II
Da Competência da Secretaria de Recursos

Art. 21 - Caberá à Secretaria da 
fazenda, por intermédio da unidade específica, executar as 
atividades operacionais e de coordenação de Parcerias 
Público Privadas, assessorar o Conselho Gestor da PPP e 
divulgar os conceitos e metodologias próprios dos contratos 
de parceria, apoiada por equipe técnica.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Os projetos de Parceria 
Público Privadas serão objeto de consulta pública, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da publicação do 
edital da respectiva licitação, mediante publicação de aviso 
na Imprensa Oficial, em jornais de grande circulação e por 
meio eletrônico, no qual serão informadas as justificativas 
para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de 
duração do contrato e seu valor estimado, fixando-se prazo 
para fornecimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo 
menos com 07 (sete) dias de antecedência da data prevista 
para a publicação do edital.

Art. 23 - A Administração Pública 
deverá declarar de utilidade pública área, local, ou bem que 
sejam adequados ao desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do 
contrato de Parceria Público-Privada e à implementação de 
projeto associado, bem como promover diretamente a sua 
desapropriação.

Parágrafo único - Caso o objeto da 
Parceria Público Privada envolva a utilização de áreas fora 
dos limites do Município de Camaçari, o Poder Executivo 
Municipal solicitará ao gestor do Município abrangido, e se 
for o caso, ao Poder Executivo Estadual, a participação para 
que se possa cumprir o objetivo descrito no caput deste 
artigo.

Art. 24 - Os instrumentos de 
Parcerias Público Privadas poderão prever mecanismos 
amigáveis de solução de divergências contratuais, inclusive 
por meio de arbitragem, nos termos da legislação em vigor.

§ 1º - Na hipótese de arbitramento, 
os árbitros deverão ser escolhidos dentre os vinculados a 
instituições especializadas na matéria e de reconhecida 
idoneidade.

§ 2º - A arbitragem, se pactuada, 
terá lugar no Município de Camaçari.

Art. 25 - Compete ao Conselho 
Gestor a elaboração do regimento interno em 
conformidade com o Art. 20.

Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
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CAMAÇARI, EM 25 DEMAIO DE 2010.

      LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                                                    

LEI Nº 1070/2010
DE 25 DE MAIO DE 2010

“Institui a Semana do Trabalhador que Presta 
Serviços de Coleta de Lixo, 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. 1º - Fica instituída a Semana do 
Trabalhador que presta serviços na coleta de lixo, a ser 
comemorada anualmente na segunda semana do mês de 
maio de cada ano.

                     Art. 2º - As empresas concessionárias 
prestadoras do serviço de coleta de lixo deverão na referida 
semana, promover palestras e campanhas visando 
ressaltar a importância do trabalhador que coleta lixo, 
aproximando-o da coletividade e incentivando na 
comunidade os sentimentos de respeito e cordialidade por 
este profissional.                     
                     
                    Art. 3º - As empresas mencionadas no art. 2º 
desta lei terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se 
adaptar aos seus dispositivos. 
                    
                    Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 
publicação.

                    Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

                     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO        

                                                  

LEI Nº 1071/2010
DE 25 DE MAIO DE 2010

“Declara de Utilidade Pública o Centro de 
Integração Empresa Escola - CIEE.” 

                      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. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública o 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE; sediada na 
Rua Francisco Drumond, 180, Centro –Camaçari-Bahia – 
CEP 42800-500.

                     Art. 2º -   Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO     

                                                  
LEI Nº 1072/2010

                    DE 25 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre a proibição de comercialização e 
uso de pulseiras coloridas, denominadas 
“pulseiras do sexo” nas instituições da rede 
municipal de ensino e nas instituições 
particulares no âmbito do Município de 
Camaçari.

                      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. 1º - É vedada a comercialização e o uso de 
pulseiras coloridas com apologia sexual, denominadas 
“pulseiras do sexo” nas instituições da rede municipal de 
ensino e nas instituições particulares no âmbito do Município 
de Camaçari.

                     Art. 2º - O Corpo Docente das Instituições da 
Rede Municipal de Ensino estimularão reuniões com os pais 
dos alunos para esclarecer sobre a presente lei e orientá-los 
com relação às situações envolvendo questões sexuais.

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

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                      PREFEITO  

LEI Nº 1073/2010
DE 26 DE MAIO DE 2010

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos que comercial izam 
alimentos manterem em local visível o telefone 
da vigilância sanitária do Município de 
Camaçari.”

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

                        FAÇO saber que a Câmara de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

                        Art. 1º - Fica estabelecido que a Vigilância 
Sanitária de Camaçari disponibilizara aos munícipes um 
número de telefone para que os consumidores possam 
formular denúncias e reclamações relativas à qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pelos estabelecimentos 
comerciais desta cidade.

                     Parágrafo Único -  Os estabelecimentos 
comerciais a que se refere esta Lei são aqueles que 
comercializam gêneros alimentícios, inclusive feiras livres e 
balcões de comercialização de alimentos perecíveis.

                       Art. 2º - A confecção e distribuição do material 
de divulgação constando o número do telefone da Vigilância 
Sanitária Municipal ficarão a cargo da Administração Pública 
Municipal.

                    Parágrafo Único - O numero do telefone 
disponibilizado aos consumidores deverá ser afixado nos 
estabelecimentos comerciais, preferencialmente na entrada 
e na saída destes, em local visível. 

                     Art. 3º - Os comerciantes que não cumprirem o 
determinado nesta Lei e que, de qualquer forma, impeçam a 
visualização do número telefônico da Vigilância  Sanitária  
municipal serão notificados e persistindo ficarão sujeitos a 
multa de 1 (um) salário mínimo.

                     Parágrafo Único – Em caso de reincidência, a 
multa estipulada no caput será duplicada, e em caso de novo 
descumprimento, o estabelecimento será lacrado  por 07 
(sete) dias.

                     Art. 4º - Esta Lei não altera as atribuições da 
Vigilância Sanitária Municipal. 

                   Art. 5º -   Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                            PREFEITO          

                           LEI Nº 1074/2010
                   DE 27 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de 
identificação afixadas nos leitos dos hospitais e 
clínicas da Rede Pública Municipal de 
Camaçari.

                      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. 1º - Ficam obrigados, todos os hospitais e 
Clinicas da Rede Pública Municipal, a afixarem nos leitos 
dos pacientes, placas de identificação pessoal.

                     Parágrafo Único - A Placa de identificação 

deverá conter os seguintes dados:

                    I – nome completo do paciente;
                    II – tipo sangüíneo; e 
                    III – número de prontuário.                
 
                     Art. 2º - A Placa de identificação deverá permitir 
fácil leitura para os profissionais envolvidos e para os 
visitantes.

                     Art. 3º - O Poder Executivo através dos setores 
competentes cuidará das providências cabíveis.

                   Art. 4º -   Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                      PREFEITO      

DECRETO Nº4877/2010
DE 26 DE MAIO DE 2010

                                   Estabelece Luto Oficial no Município.

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

D E C R E T A

Art. 1º - Luto Oficial no Município de 
Camaçari, nos dias 26, 27 e 28 de Maio do corrente ano, pelo 
falecimento do Dr. CLEYTON LEAO CHAGAS, Delegado da 
18º Delegacia de Policia de Camaçari

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO N.º 4878/2010
DE  28    DE MAIO DE 2010

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação - PBA, 
dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal, e da outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, de 
acordo com o disposto na alínea IV do art. 100, da Lei 
Orgânica do Município, no art. 8º da Lei Complementar nº 
101/2000, e no artigo 3º do Decreto nº 4834 de 04 de janeiro 
de 2010. 
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DECRETA:

Art. 1 º - Fica aprovado o Plano Bimestral 
de Aplicação – PBA dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal para o 3º bimestre do exercício de 
2010, na forma estabelecida no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
maio de 2010.

Art. 3 º- Revogam - se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  28  DE MAIO DE 
2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO  ÚNICO AO DECRETO Nº  4878/2010
PLANO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO (PBA)

3ºBIMESTRE -2010
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DECRETO DE 21 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município,

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2007, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e 
que atenderão a chamamento na forma do Edital acima 
mencionado:
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EM 21 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município,

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2007, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e 
que atenderão a chamamento na forma do Edital acima 
mencionado:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EM 27 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 004/2010 PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 001/2009

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONVOCA os candidatos 
aprovados e classificados no Processo Seletivo 
Simplificado Edital nº 001/2009, para os cargos de 
ENFERMEIRO PSF, no período de 26, 27, 28, 31/05/2010 e 

01/06/2010 das 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00 à Rua 
Francisco Drumond, nº 391, Edf. Alzira Dias 1º andar – 
Centro, Camaçari-Bahia (antigo Hotel Guarajuba), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: carteira de identidade, CTPS – carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), diploma de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por instituição de ensino autorizada por Secretaria 
de Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, comprovante 
de escolaridade, título de eleitor, certidão de quitação 
eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo masculino), 
PIS/PASEP, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 
3 x 4, certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos) 
e comprovante de residência. Os candidatos devem 
apresentar também os exames médicos conforme item 10.4 
do edital do PSS nº 001/2009 relacionados abaixo:

Sexo feminino/faixa etária até 39 anos e seis meses: 
hemograma completo, uréia, sumário de urina, RX de tórax 
AP, comprovante de profilaxia antitetânica;
Acima de 39 anos e seis meses: hemograma completo, 
uréia, sumário de urina, RX de tórax AP, comprovante de 
profilaxia antitetânica, acuidade visual, ECG, glicemia e 
mamografia;

Sexo masculino/faixa etária até 39 anos e seis meses: 
hemograma completo, uréia, sumário de urina, RX de tórax 
AP, comprovante de profilaxia antitetânica;
Acima de 39 anos e seis meses: hemograma completo, 
uréia, sumário de urina, RX de tórax AP, comprovante de 
profilaxia antitetânica, acuidade visual, ECG, glicemia e 
PSA;

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 001/2009. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.
Este Edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no Site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 19 de maio de 2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

CONCURSO PÚBLICO 001/2007 
COMUNICADO 011/2010

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
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Comunicamos aos candidatos convocados através do edital 
005/2010 do Concurso Público 001/2007, para o cargo de 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, que não foi 
possível marcar a data do curso de Formação Inicial. Os 
candidatos deverão acessar o site www.camacari.ba.gov.br, 
a partir do dia 07/06/2010, para conhecimento da data, local 
e horário do curso. 
Informamos também, que os exames médico e psicológico 
só serão realizados após o resultado do curso acima citado.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 24 DE MAIO DE 2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

DECRETO DE 10  DE MAIO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, promulgada 
em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1327-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria á servidora MARIA DE FÁTIMA 
FIGUEIREDO DE CARVALHO, matrícula 003774-2, 
Professor , nível II, referência E, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, com fundamento no  artigo 20   da Lei 
Municipal nº 997/2009, Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição), cabendo ao  Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade realizada na forma da ON MPS nº  02,  artigo 61 
e ss da Lei Municipal nº 997/09.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal   

 
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

DECRETO   DE 05 DE MAIO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1244-11/2009 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARLENE 
TAVARES CARDOSO DOS SANTOS, matrícula, 007156-
4, Auxiliar Técnico, nível  I, referência F, lotada na 
Secretaria de Saúde -SESAU, com fundamento no art. 18 
da Lei Municipal nº 997/2009, (Aposentadoria por tempo 
de Contribuição), cabendo ao  Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade na forma do artigo 45 e ss da Lei Municipal nº 
997/2009.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal   

 
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

DECRETO DE 10 DE  MAIO  DE 2010

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, promulgada 
em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1325-12/2010 devidamente instruído pelo 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ALICE DOS SANTOS, 
matrícula 003865-7, Assistente Administrativo, nível I, 
referência E, lotada  na Secretaria de Educação-SEDUC, 
com fundamento na alínea “b”, inciso III, § 1º, do artigo 40 da 
Constituição Federal/88 e artigo 19 da Lei Municipal nº 
997/2009, (Aposentadoria por Idade), cabendo ao Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma do artigo 45 e ss da Lei 
Municipal nº 997/2009 e artigo 1º da Lei Federal nº 
10.887/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal   

 
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 17/2010.
DE 20 DE MAIO DE 2010.
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O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos autos do processo administrativo 
n.14.184, de 14 de julho de 2009

RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional 
Tributária para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, na forma do art. 150, inciso VI, 
alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, para o imóvel 
inscrito no Cadastro Imobiliário sob nº 116.556-9, da 
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.763.838/001-37.

Parágrafo único. A Portaria será revogada a 
qualquer tempo, caso não permaneçam satisfeitas as 
condições exigidas para concessão da imunidade, 
sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do tributo a 
contar da ocorrência do fato que a motivou, sem prejuízo das 
penalidades previstas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 20 de 
Maio de 2010.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 18/2010.
DE 21 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos autos do processo administrativo 
n.17.614, de 27 de agosto de 2009

                          RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional 
Tributária para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, na forma do art. 150, inciso VI, 
alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, para o imóvel 
inscrito no Cadastro Imobiliário sob nº 102.286-5, da 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BURI SATUBA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.831.629/0001-32.

Parágrafo único. A Portaria será revogada a 
qualquer tempo, caso não permaneçam satisfeitas as 
condições exigidas para concessão da imunidade, 
sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do tributo a 
contar da ocorrência do fato que a motivou, sem prejuízo das 
penalidades previstas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 21 de 
Maio de 2010.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA N.º 019/2010
DE 21 DE MAIO DE 2010

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, devidamente autorizado pelo art.° 15, § 8.º da 
Lei Federal n.º 8.666/93, considerando a necessidade de se 
disciplinar o controle do estoque de materiais do 
Almoxarifado da Secretaria Municipal da Fazenda,

RESOLVE

Art.1.° Designar Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serviços da Secretaria Municipal da Fazenda.

I – Ficam designados os servidores Hermival Fontes 
Evangelista, matricula n.° 0900-5; Carlos José do 
Sacramento Machado, matricula n.º 37.784-3; Alisson 
Emanuel dos Santos Silva, matricula n.° 61.013-0, para sob 
a presidência do primeiro constituírem a Comissão 
Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
para mandato de 01(um) ano, permitida a recondução.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3°  Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MAIO DE 2010.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 077/2010
DE  06 DE MAIO DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1244-
11/2009, com fundamento no art.18, da Lei Municipal nº 
997/2009, cumulado com  o artigo 40, §§ 2 e 3 da 
Constituição Federal.  

                                            RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
MARLENE TAVARES CARDOSO DOS SANTOS, matrícula 
07156-4, Auxiliar Técnico, nível I, referência F, lotada na 
Secretaria de Saúde-SESAU, em R$ 1.923,23 (hum mil, 
novecentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de abril de 2010,constituída das seguintes 
parcelas: Vencimento:R$ 966,74 (novecentos e sessenta e 
seis reais e setenta e quatro centavos ); Insalubridade R$ 
102,00 (cento e dois reais); Horas Extras a 50% R$ 451,15 
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(quatrocentos e cinqüenta e um reais e quinze centavos); 
Adicional de tempo de serviço 31% (trinta e um por cento) R$ 
299,69 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e nove 
centavos) e Vant. Ant.PCCV R$ 103,65 (cento e três reais e 
sessenta e cinco centavos).

 Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 06 DE MAIO DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 078/2010
 DE 11  DE  MAIO  DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1327-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal  nº 
997/2009. 

                                  RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
DE FÁTIMA FIGUEIREDO DE CARVALHO, matrícula 
003774-2, Professor, nível II, referência E, lotada na 
SEDUC-Secretaria de Educação, em R$ 2.586,51(dois mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e um centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de abril de 2010  constituída das 
seguintes parcelas:Vencimento: R$ 1.668,72 ( hum mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e dois 
centavos); Adicional de tempo de serviço 25% (vinte e cinco  
por cento) R$ 417,18 (quatrocentos e dezessete reais e 
dezoito centavos) e Regência de Classe R$ 500,61 
(quinhentos reais e sessenta e um centavos).

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM   11 DE MAIO DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 079/2010 
DE 11 DE MAIO  DE 2010

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no 
processo de aposentadoria nº 1325-12/2010, com 
fundamento na alínea “b”, inciso III, § 1º do artigo 40 da 
Constituição Federal/88. 

                                                          RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ALICE 
DOS SANTOS, matrícula 003865-7, Assistente 
Administrativo, nível I, referência E, lotada na Secretaria de 

Educação-SEDUC, em R$ 447,12 (quatrocentos e quarenta 
e sete reais e doze centavos ), equivalente a 83% (oitenta e 
três   por cento) da média dos salários de Contribuição, de 
acordo com o artigo 45 e ss e artigo 1º da Lei Federal 
10.877/04.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 11 DE MAIO  DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 080/2010
DE 18 DE MAIO DE 2010

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais 
tendo em vista o que consta no processo nº1243-21/2010, 
com fundamento  Inciso I, artigo 21 Lei Municipal  nº 
997/2009.
                                    
                                             RESOLVE: 

Retificar a portaria nº 208, de 05 de novembro de 2009 que 
concedeu e fixou a pensão por morte sob nº 1243 instruída 
pela  ex-servidora MARIA DE FÁTIMA LUSTOSA VARELLA, 
matrícula 005587-3 integrada por  01 (um) dependente, 
PARA: 02 (dois) dependentes: ANDRÉ MAURÍCIO 
VARELLA (viúvo) e RAFAELA LUSTOSA VARELLA (filha 
menor) no valor de R$ 2.258,30 (dois mil, duzentos e 
cinqüenta e oito reais e trinta centavos), equivalente a 100% 
do salário de contribuição   verificado no mês de agosto  de 
2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 08 de agosto de 2009, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 18 DE  MAIO DE DE 2010.

              NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
                   DIRETOR SUPERINTENDENTE

                                                  

SEGUNDO TERMO RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE AO 
PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO 
“LOTEAMENTO APHAVILLE LITORAL NORTE” NA 
FORMA  ABAIXO: 

Segundo Termo Reti-Ratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso referente ao lotes 01 da Quadra E-05, 
situados no Setor Urbano-AB. SU-2, Distrito de Abrantes , 
Loteamento Aphaville Litoral Norte, Município de Camaçari 
que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob n. 14.109.763/0001-80, com sede 
na Avenida Francisco Drumond, Centro, Camaçari-Ba, 
neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Municipal, LUIZ CARLOS CAETANO, doravante 
d e n o m i n a d o  M U N I C Í P I O ,  e  a  M I K A T S  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕE LTDA, 
sociedade empresária, com sede na Cidade de Salvador-
Bahia,na Avenida Tancredo Neves, 1632, sala 1510-Torre 
Norte – Edf. Trade Center – Cep: 41.820-020, doravante
denominada PROPRIETÁRIA, neste ato representada por 
sua procuradora KARLA PORTUGAL BENEVIDES, 
brasieleira, casada, engenheira civil, portadora da cedula 
identidade número 3889118 24, SSP/BA e inscrita no 
CPF/MF número 421.225.975-34, residente e domiciliada 
na Rua Clementino Fraga, n° 117, Edifício Mansão 
Professor Alberto Santana, apartamento 2001, Ondina, 
nesta capital, e MARINA LALLI STANZIOLA, brasileira, 
divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade 
número 93040465 SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob 
número 011.904.898-13, residente e domiciliada na Rua 
Érico Veríssimo, 125, Edifício Érico Verissimo, apartamento 
602, Itaigara, Salvador, Bahia,  mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente, o MUNICÍPIO reti-ratifica o TAC que deu 
origem ao Projeto Urbanístico denominado Loteamento 
APHAVILLE LITORAL NORTE de 09 de janeiro de 2004, e 
ratificado pelo 1° Termo de Ratificação de 28 de julho de 
2004.  A segunda retificação se refere à mudança na 
Cláusula segunda, IV, do Termo de Acordo e Compromisso, 
passando então a ser acordada a possibilidade de 
construção de unidades de uso uniresidencial e 
pluriresidencial para o lote 01 da Quadra E-05, sendo 
respeitadas as condições estabelecidas e os parâmetros 
específicos para este tipo de atividade, tendo em vista o 
constante do Processo Administrativo n° 08524/2008.

CLÁUSULA SEGUNDA

Inclui o inciso VI na Cláusula Quarta do Termo de Acordo e 
Compromisso Original, que terá a seguinte redação: 
“Excepcionalmente, o Lote 01 da Quadra “E-05”, poderão ter 
uso uniresidencial e pluriresidencial, adotando-se os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 50% de taxa de 
ocupação máxima; 2,00 de coeficiente de utilização 
máximo; 0,50% de índice de permeabilidade mínimo; 8,00m 
de recuo frontal; 2,00m de recuo lateral/fundo; 2,00m de 
afastamento mínimo entre edificações, tendo ainda como 
gabarito de máximo de altura 6 pavimentos e 20,00m “

CLÁUSULA TERCEIRA
O requerente obriga-se a submeter esta alteração do uso 
das áreas o registro no Cartório competente no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data da publicação do 
Decreto de Aprovação, sob pena de caducidade do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA
A inobservância de quaisquer das estipulações, 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
Requerente, sem prejuízo de outras cominações, às multas 
previstas na legislação vigente.
 
 CLÁUSULA QUINTA
Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja 
as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para 
dirimir as questões resultantes deste instrumento, que 
deverá ser lavrado e registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis e documentos competente, no prazo de 30 (trinta) 
dias.

 

Ficam ratificados os demais termos do TAC original, não 
alterados pelo presente instrumento.
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento com as testemunhas abaixo, a fim 
de que se produzam os seus legais e jurídicos efeitos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 25 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MIKATS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
KARLA PORTUGAL BENEVIDES

MIKATS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
MARINA LALLI STANZIOLA

TESTEMUNHAS:
1._______________                    2. ________________

 CPF/MF:                                     CPF/MF:

RESOLUÇÃO Nº. 09/2010
De 28 de abril de 2010.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE     CAMAÇARI – CMDCA, 

                                         RESOLVE

O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente  em reunião realizada no dia 28 de abril 
de 2010, 

Art. 1º. - a inscrição da Associação Infrades 
de Assistência Social, neste Conselho 

Art. 2º.  – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município. 

 
                          Camaçari, 28 de abril de 2010. 

 
 Antonio Souza Ferreira
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO nº. 10/2010
De 28 de abril de 2010.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE     CAMAÇARI – CMDCA, no 
uso de suas atribuições legais e em reunião realizada no 
dia 28 de abril de 2010, 
                                        RESOLVE 

Art. 1º. – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari – CMDCA, Órgão de deliberação 
coletiva, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social 
da estrutura da Administração Municipal, aprova em 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal   nº 216/91, alterada pela Lei nº 859 de 17 de 
janeiro de 2008, 

 

Dispõe sobre 
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Plenário, seu REGIMENTO INTERNO E O PLANO DE 
A Ç Ã O  P A R A  2 0 1 0 / 2 0 1 1 .  
 
 Art. 2º. –  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
pub l icação.  Revogadas as  ações cont rár ias .  
  

Camaçari, 28 de abril de 2010. 
 

Antonio Souza Ferreira
Presidente do Conselho 

PLANO DE AÇÃO 2010 / 2011 

O CMDCA no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei 
Municipal nº 859/2008 que dispõe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente no seu artigo 1º 
incisos I, II, III e seu parágrafos Único, vem tornar público 
seu Plano de Ação para os anos de 2010 2011, aprovado 
em reunião ordinária em 28/04/2010; constituindo-se num 
resultado de amplo debate com entidades governamentais e 
não governamentais que trabalham na área da criança e 
adolescente no município de Camaçari. Teve como linhas de 
ação a Conferência Municipal da Criança e Adolescente 
realizada em 2009 e o Estatuto da Criança e Adolescente, 
valendo-se da importante prerrogativa institucional do 
CMDCA e a prioridade absoluta à criança e adolescente 
garantida pela lei federal Nº 8.069/90.

OBJETIVOS:

1. divulgar o CMDCA e suas atividades perante a 
população;

2. divulgar o FIA  e realizar captação de recursos;

3. capacitar os Conselheiros Municipais de Direitos 
para visando prepará-los para analisar projetos 
encaminhados para o banco de projetos do 
CMDCA;

4. revisar a legislação do CMDCA e do FMDCA ( Lei de 
criação e seu Regimento Interno e Regulamento do 
Fundo);

5. promover a capacitação continuada dos 
conselheiros de direitos e tutelares através de 
palestras e cursos bem como através de sessão de 
estudo;

6. realizar eleição para nova gestão CMDCA – gestão 
2011 a 2013.

7. realizar seminários para sociedade sobre o ECA e 
para as crianças com linguagem personalizada;

8. apoiar e promover profissionais que atuam direta ou 
indiretamente com crianças e adolescentes vítimas 
de violência;

9. acompanhar os trabalhos dos poderes executivo e 
legislativo na formulação de políticas públicas e 
orçamentárias;

10.  fomentar criação de programas para tratamento de 
dependência química infanto-juvenil;

11.  promover interação entre  o CMDCA  com todos os 

conselhos municipais e em especial com os que 
atuam na área da criança e adolescente;

12. acompanhar resultados do programa Prefeito 
Amigo da Criança;

      13. acompanhar execução de ações propostas na VII 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente  junto às secretar ias 
responsáveis;

14tornar as ações do CMDCA visíveis;

15 garantir a acessibilidade de crianças, adolescentes 
e pessoas com deficiência no município tanto 
governamental quanto da sociedade civil;

16. promover e fortalecer projetos voltados a prevenção 
de situações que propiciem a violação dos direitos 
da criança e do adolescente.
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PORTARIA Nº. 002/2010
DE 17 DE MAIO  DE 2010.

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 

Orgânica do Município,  considerando a necessidade de 

atender às exigências legais impostas pelo art. 3.2 do Edital 

de Convocação nº001/2010 (Convoca Assembléia Pública 

Geral para ELEIÇÃO dos membros titulares e suplentes, 

representantes da sociedade civil que comporão o Conselho 

Municipal de Cultura),

RESOLVE

Art. 1º Publicar a relação dos candidatos e eleitores 
(habilitados  e não habilitados) no processo eleitoral para a 
Eleição dos membros titulares e suplentes,  representantes 
da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal de 
Cultura de Camaçari, nos seguintes segmentos:

I - ÁUDIO VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS;

II – MÚSICA;

III - TEATRO E CONGÊNERES;

IV - DANÇA E CONGÊNERES;

V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL);

VI - LIVRO E LITERATURA;

VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO;

VIII - PRODUTORES CULTURAIS;

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS.

Art. 2º Os candidatos e eleitores que não foram habilitados 

poderão fazer a interposição de recurso,por meio de 

formulário em anexo,até o dia 18 de maio/2010, no horário 

das 08:00h as 17:00h a ser encaminhado a Comissão Pró-

Conselho.Os encaminhamentos deverão ser entregues na 

Secretaria Municipal da Cultura na Av. Eixo Urbano Central 

s/n Camaçari-Ba.

Art. 3º Em acordo ao artigo 5.5 do Edital de Convocação nº 

001/2010 a apreciação e o julgamento dos recursos serão 

efetuados pela Comissão Pró-Conselho,no dia 18 de maio 

de 2010,onde será publicado uma nova lista com os 

candidatos e eleitores habilitados a participar do processo 

eleitoral no dia 19 de maio de2010.

Art. 4º A Assembléia Geral, será no dia 22 de maio de 2010, 

na Casa do Trabalho,no horário das 09:00 as 17:00 O Eleitor 

deverá comparecer portando um documento de 

identificação com foto.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17  DE MAIO DE 2010.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS

SECRETÁRIO DE CULTURA
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Antonio Costa da Silva
Presidente da CMDCA em Exercício



HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial n.º 0018/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviço de 
locação de veículos, para atender ao Programa Brasil 
Alfabetizado do Município de Camaçari, incluindo motorista 
e combustível, à empresa RADIAL LOCAÇÃO E 
SONORIZAÇÃO LTDA para os lotes 01 e 02, conforme 
planilha seguir: 

Data da Homologação: 14/05/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Convite - SECAD n.º 0001/2010, 

que tem como objeto é a  Aquisição de Camisas de Malha, 

visando atender as necessidades da Secretaria da Mulher e 

Reparação – SEPROM à empresa SNC SERVICE 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

com o valor global de R$76.595,00 (setenta e seis mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais).Data da Homologação: 

01/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0020/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios tipo 
hortifrut – verduras e raízes., à empresa Real Bahiana de 
Alimentos Ltda, nos lotes  01 e 02, descritos da seguinte 
forma:

Perfazendo o valor total nos dois lotes de R$ 223.202,00 ( 
duzentos e vinte e três mil e duzentos e dois reais). Data da 

Homologação:  17/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0146/2010. Processo nº 0559/2010. 
CONTRATADO: CARLOS ALBERTO MASCARENHAS.. 
OBJETO Contratação do profissional Carlos Alberto 
Mascarenhas “Kau Mascarenhas”, para ministrar curso aos 
servidores da Secretaria da Fazenda do Município, a partir 
do Conceito da Programação Neurolinguistica-PNL no 
período de  maio a julho de 2010.  Valor global: R$ 
78.000,00(setenta e oito mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2013 Elemento de Despesa: 3390.36; 
Fonte: 00100.00 Data da assinatura: 22/04/010 CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº 144/2010 CONTRATADO: GRAJAÚ 
GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial nº 016/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos – reprodução (preto/branco 
e colorida) e encadernação de materiais didáticos, visando 
atender as necessidades especificas do Programa Brasil 
Alfabetizado no Município de Camaçari. Valor global de R$ 
22.887,50 ( vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais 
e cinqüenta centavos). Dotação Orçamentária: 
Projetos/Atividades: 4010; Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 0115.039. Data da assinatura: 
26/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO 
CONTRATO Nº 148/2010

(Processo Administrativo N.º 1288/2009) 
 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a correção 
da dotação orçamentária do contrato n.º 148/2010, com a 
empresa L.I. INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob N.º 03.979.032/0001-79, cujo objeto é a 
aquisição de materiais e equipamentos de informática 
(notebook, mouse e impressora) e aparelho de fax, para 
atender as necessidades das Unidades de Saúde, das 
ambulâncias do SAMU 192 que acessam o SIGA-SAÚDE e 
o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do 
Camaçari, incluindo transporte. Onde se lê: Projeto 
Atividade: 6159, 2015 e 2059; Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.00 e 3.3.90.30.00; Fonte: 0314.027, 0102.020 e 
0114.025; Leia-se: Projeto Atividade: 4031, 4030 e 4028; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 e 3.3.90.30.00; Fonte: 
0114.027, 0102.020 e 0114.025. Camaçari, 25 de maio de 
2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa nº. 0080/2010 – Processo nº. 
0565/2010. CONTRATADO: GALMAQ COMERCIO DE 
MAQUINAS LTDA-ME.Objeto: Aquisição de fragmentador 
de Papel destinado a suprir as necessidades da 
Controladoria Geral do município de Camaçari-BA.Valor 
global: R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta reais). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 25/05/2010.

Termo de Dispensa nº. 0081/2010 – Processo nº. 
0559/2010. CONTRATADO: FG Distribuidora e Comércio 
Ltda. Objeto: Aquisição de Colchonete e Tensiômetro, para 
atender as necessidades do Camaforró, que será realizado 
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no mês de Junho no Município de Camaçari-Ba. Valor 
global: R$ 6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais ). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 26/05/2010.

TERMO DE COMPROMISSO

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  0 7 7 / 2 0 1 0 .  
CONTRATADA: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de tiras 
reativas de glicemia capilar, para atender as necessidades 
da rede de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 
01.  VALOR GLOBAL: R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 26/04/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0089/2010 Fornecedor: VERDE IMPERIAL 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 
Pregão Presencial nº. 021/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios tipo hortifruti - temperos, para o lote único, com 
valor e quantitativo conforme descrito abaixo:

Perfazendo o valor total do lote único de R$ 122.910,00 ( 
cento e vinte e dois mil e novecentos e dez reais). Data da 
Assinatura: 10/05/2010. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0081/2010 Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
Pregão Presencial nº. 013/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis – panificação (bolo pronto, broa e 
pão farofa), para os lotes 01 e 02 , com valores e 
quantitativos conforme descrito abaixo:

Perfazendo o valor lote único de R$ 158.895,00 (cento e 
cinqüenta e oito mil e oitocentos e noventa e cinco reais). 
Data da Assinatura: 03/05/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0069/2010 Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
Pregão Presencial nº. 007/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis – carnes (charque) , para o lote único 
, com valor conforme descrito abaixo:

Data da Assinatura: 26/04/2010. Ademar Delgado das 

Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

ERRATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n.º 053/2010, publicada no DOM nº 357 
de 01 à 07/05/2010:
Onde se lê Valor Global : R$ 3.700,00 (três mil  e setecentos 
reais), 
Leia-se Valor Global: R$ 7.654,75 (sete mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicado no DOM nº. 349—09/03/2010
Termo de Dispensa n.º0030/2010– Processo n.º1295/2010. 

Contratado: MECFARMA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA 
ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE 
CAMACARI. Valor global: R$ R$ 413,00 (quatrocentos e treze 
reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
n.º.666/93. Data da homologação. 08/03/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SECAD – Nº. 0003/2010
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará o Pregão 
Eletrônico – SECAD nº. 0003/2010, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS E CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER ÀS 
DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI, com Acolhimento 
das Propostas a partir do dia 09/06/2010 até 10/06/2010 às 
09:30 h (Brasília); Abertura no dia 10/06/2010 às 09:30 h 
(Brasília); e Início da Disputa no dia 10/06/2010, às 10:30 h 
(Brasília). O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. CAMAÇARI, 
28/02/2010. AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da 
COMPEL. 

PREGÃO ELETRÔNICO - SECAD – Nº. 0004/2010
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará o Pregão 
Eletrônico – SECAD nº. 0004/2010, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE CONTROLE DA DENGUE E DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST, NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com Acolhimento das Propostas a 
partir do dia 09/06/2010 até 10/06/2010 às 10:30 h (Brasília); 
Abertura no dia 10/06/2010 às 10:30 h (Brasília); e Início da 
Disputa no dia 10/06/2010, às 11:00 h (Brasília). O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. CAMAÇARI, 28/02/2010. AILDA 
MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da COMPEL. 
 
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 101/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU
 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacolas plásticas, 
destinados às farmácias da rede da Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 22/06/2010, às 14:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
EDNÉA ALVES DE LIMA - Pregoeira da COSEL/SESAU.
 

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 095/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
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diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
2 9 / 0 6 / 2 0 1 0 ,  à s  0 9 : 0 0 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Adson 
de Oliveira Silva - Pregoeiro da COSEL/SESAU.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE 
CONTRATO 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU, informa que nas publicações de homologação 
e extrato do contrato 145/2010 no D.O.M., nº 359 de 15 à 
21/05/2010, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2010, 
onde se lê: R$ 188.800,00. Leia-se: R$ 188.880,00 e onde se lê: 
(cento e oitenta e oito mil e oitocentos reais) Leia-se: (cento e 
oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Camaçari, 28 de 
maio de 2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA. 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO E 
CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio N° 024/2007; Concedente: 
Município de Camaçari; Convenente: Acec – Associação Comercial e 
Empresarial de Camaçari - Bahia; Do Objeto:  alteração da Cláusula 
Terceira – da vigência do convenio original, que tem por objetivo a 
cessão de uso de instalações físicas do CEDAP – Centro de 
Desenvolvimento de Atividades Produtivas, Casa do Trabalho, situado 
á rua  do Migrante, s/n, Centro – Camaçari, modulo situado ao lado do 
auditório e fazendo frente com a Travessa 2 de maio, Camaçari – Bahia; 
Do Prazo:  O prazo de prorrogação do instrumento original será até 31 
de dezembro de 2012 (dois mil e doze) anos, contados a partir da data de 
assinatura deste Termo Aditivo; Da Ratificação:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
contrato originário, não modificadas por esta instrumento; Assinatura: 
30/12/2009; Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 131/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Maria Dulce da Silva; Do Objeto: A 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço:  Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 312.480,00 (trezentos e doze mil e 
quatrocentos e oitenta reais), permanecem sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Quarta do contrato original; Assinatura: 31/05/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 094/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Multivisão Produtos Óculos Ltda; Do 
Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será 
de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 312.480,00 (trezentos e doze mil e 
quatrocentos e oitenta reais), permanecem sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Quarta do contrato original; Assinatura: 13/05/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 097/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Elisio Bomfim Braga; Do Objeto: A 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 

prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta 
mil reais), permanecem sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Quarta do contrato original; 
Assinatura: 14/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 096/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Griege Alves Damião; Do Objeto: A 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 450.000,00(quatrocentos e cinqüenta 
mil reais), permanecem sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Quarta do contrato original; 
Assinatura: 14/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 170/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa A Baianinha Produtos Ortopédicos 
Hospitalares e Representações Ltda; Do Objeto: A prorrogação do 
prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e 
por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 
parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é 
de R$ 198.000,00(cento e noventa e oito mil reais), permanecem sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 28/04/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 109/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Medusa Comércio de Produtos Óticos 
Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do 
Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura 
do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo 
Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a 
execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula 
Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 312.480,00(trezentos e 
doze mil e quatrocentos e oitenta reais), permanecem sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 20/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 120/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa TM Produtos Óticos Ltda; Do Objeto: 
A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 312.480,00(trezentos e doze mil e 
quatrocentos e oitenta reais), permanecem sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Quarta do contrato original; Assinatura: 25/05/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 106/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa A.J. S da Silva; Do Objeto: A 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
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prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 198.000,00(cento e noventa e oito mil 
reais), permanecem sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Quarta do contrato original; 
Assinatura: 18/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 189/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa SNC Service Comercio Serviços e 
Representação Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de 
origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o 
presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo Segundo 
da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 11.079,00 
(onze mil e setenta e nove reais), permanecem sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Quarta do contrato original; Assinatura: 17/05/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 188/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa SNC Service-Comércio, Serviços e 
Representação Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de 
origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o 
presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo Segundo 
da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 93.600,00 
(noventa e três mil e seiscentos  reais), permanecem sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 18/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 107/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa SNC Service Comercio Serviços e 
Representação Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de 
origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o 
presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo Segundo 
da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 1.566.000,00 
(hum milhão e quinhentos e sessenta e seis mil reais), permanecem sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 18/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 110/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Supermercado Nolasco Ltda; Do 
Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será 
de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 1.566.000,00 (hum milhão e 
quinhentos e sessenta e seis mil reais),  permanecem sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 20/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 185/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa 2002 Distribuidora e Comercio Ltda; 
Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: 
Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do 

presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo 
Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a 
execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula 
Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 93.600,00(noventa e três 
mil e seiscentos reais), permanecem sem sofrer qualquer alteração. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Quarta do 
contrato original; Assinatura: 17/05/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 100/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa 2002 Distribuidora e Comercio Ltda; 
Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: 
Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo 
Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a 
execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula 
Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 164.908,80 (cento e 
sessenta e quatro mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos), 
permanecem sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Quarta do contrato original; 
Assinatura: 17/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 092/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Minas Reis Distribuidora de 
Alimentos Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de 
origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o 
presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo Segundo 
da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 1.566.000,00 
(hum milhão e quinhentos e sessenta e seis mil reais), permanecem sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 12/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 172/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Maria Marlucia Soares da Silva; Do 
Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: Será 
de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo Aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no parágrafo Segundo da Clausula Terceira, do 
contrato de origem, que é de R$ 164.908,80(cento e sessenta e quatro 
mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos), permanecem sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 04/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social N° 130/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Marly e Leny Produtos Óticos e 
Presentes Ltda; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato de 
origem; Do Prazo: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o 
presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo Segundo 
da Clausula Terceira, do contrato de origem, que é de R$ 312.480,00 
(trezentos e doze mil e quatrocentos e oitenta reais), permanecem sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 31/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço N° 
083/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Prestcard Administradora de Cartão Ltda-Me ; Do Objeto: Alterar a 
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Cláusula Terceira e o caput da Cláusula Quinta 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$ 2.640.000,00 (dois milhões  e seiscentos e 
quarenta mil reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Quarta do contrato original; Assinatura: 12/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N° 
181/2008; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
JAT-Equipamentos Médicos Odontológicas Ltda; Do Objeto: Altera o 
caput da Cláusula Terceira e o item 4.3 da Cláusula Quarta, 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$ 124.880,00 (cento e 
vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira do contrato original; 
Assinatura: 05/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 602/2007; Contratante: 
Município de Camaçari ; Contratada: Empresa Vivo S/A; Do Objeto: 
Alterar o caput da Cláusula Terceira e da Cláusula Quarta, do 
instrumento original; Do Prazo: Será 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$ 33.458,40 
(trinta e três mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira do contrato original; Assinatura: 05/04/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano N° 
051/2008; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Lago Imobiliário Ltda.; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Terceira e 
Quarta, do instrumento original; Do Preço: Em razão do IPCA 
acumulado, no período compreendido de março/2008 a março/2010, 
no percentual 11,2842000%, fica o valor mensal reajustado, através do 
presente Termo Aditivo. Tendo em vista o quanto contido no caput da 
presente Cláusula, o valor mensal será de R$ 11.042,64 (onze mil 
quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). O valor global 
constante no contrato original, e consequentemente, nos seus Termos 
Aditivos posteriores, ficará alterado, proporcionalmente, tendo em 
vista o reajustamento constante no presente Termo Aditivo; Da Data 
Base Para Reajustamento: Em razão da atualização prevista no 
presente Termo Aditivo, fica estipulado o mês de abril de 2011, como 
data base para reajustamento do contrato original; Assinatura: 
05/04/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviço N° 
266/2008; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Radial Locação e Sonorização Ltda; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Terceira e o caput da Cláusula Quinta do instrumento original; Do 
Prazo: Será de 06 (seis) 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$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Quarta do contrato 
original; Assinatura: 04/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviço N° 
263/2007; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
LIMPCANO Desentupimentos e Sucção de Fossas Ltda.; Do Objeto: 
Alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda e o item 3.1 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$ 
357.217,80 (trezentos e cinqüenta e sete mil duzentos e dezessete reais 
e oitenta centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Segunda do contrato original; Assinatura: 28/04/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 
N°004/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Roziana Reis Santos; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira do contrato original; Do Prazo: Será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se por 
ser de natureza de prestação de serviços 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$ 10.313,40 (dez mil trezentos e treze reais e 
quarenta centavos). O valor mensal ajustado para locação de imóvel, 
constante no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira - Do preço, do 
Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será de R$ 859,45 
(oitocentos e cinqüenta e nove reais e  quarenta e cinco centavos), a 
partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 04/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 
N°005/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Zurlene Amorim Anunciação; Do Objeto: Alterar as 
Cláusulas Segunda e Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
caracterizar-se por ser de natureza de prestação de serviços 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$ 14.733,48 (quatorze mil setecentos e trinta 
e três reais e quarenta e oito centavos). O valor mensal ajustado para 
locação de imóvel, constante no parágrafo primeiro da Cláusula 
Terceira - Do preço, do Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será 
de R$ 1.227,79 (hum mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e nove 
centavos), a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Terceira, do 
contrato original; Assinatura: 04/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima 
e Silva - Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 
N°008/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Francisco Jesus de Santana; Do Objeto: Alterar as 
Cláusulas Segunda e Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do presente 
Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
caracterizar-se por ser de natureza de prestação de serviços 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$ 7.366,68(sete mil trezentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos). O valor mensal ajustado para 
locação de imóvel, constante no parágrafo primeiro da Cláusula 
Terceira - Do preço, do Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será 
de R$ 613,89 (seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos), a partir 
da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 05/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 
N°014/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Iracy Santana de Araújo; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente Termo 
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Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se por 
ser de natureza de prestação de serviços 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$ 14.733,48(quatorze mil setecentos e trinta e três 
reais e quarenta e oito centavos). O valor mensal ajustado para locação 
de imóvel, constante no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira - Do 
preço, do Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será de R$ 
1.227,79 (hum mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e nove 
centavos), a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Terceira, do 
contrato original; Assinatura: 05/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima 
e Silva - Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano N° 
027/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; Contratada: 
Maria Aparecida Ribas Benevides; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se por 
ser de natureza de prestação de serviços 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$ 13.260,00 (treze mil duzentos e sessenta reais). O 
valor mensal ajustado para locação de imóvel, constante no parágrafo 
primeiro da Cláusula Terceira - Do preço, do Quinto Termo Aditivo ao 
contrato original, será de R$ 1.105,00 (hum mil, cento e cinco reais), a 
partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 05/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano N° 
012/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; Contratada: 
Genivaldo Pereira de Sousa; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda e 
Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se por ser de 
natureza de prestação de serviços 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$ 8.839,98 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e 
noventa e oito centavos). O valor mensal ajustado para locação de 
imóvel, constante no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira - Do 
preço, do Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será de R$ 736,67 
(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), a partir da 
data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 05/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano N° 
025/2005; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; Contratada: 
Vilazito Silva Santos; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda e 
Terceira, do contrato original; Do Prazo: Será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se por ser de 
natureza de prestação de serviços 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$ 14.911,68 (quatorze mil novecentos e onze reais e 
sessenta oito centavos). O valor mensal ajustado para locação de 
imóvel, constante no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira - Do 
preço, do Quinto Termo Aditivo ao contrato original, será de R$ 
1.242,64 (hum mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro  
centavos), a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Terceira, do 
contrato original; Assinatura: 05/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima 
e Silva - Município. 

Termo Aditivo Reti-Ratificação ao 2° Termo Aditivo ao Convênio N° 
034/2007; Concedente: Município de Camaçari; Convenente: Centro 
de Recuperação de Vidas Rejeitadas – CERVIR, com a interveniencia 

da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES; Do Objeto: 
Retificar o n° do convenio, mencionado na Cláusula Terceira do 
Segundo Termo Aditivo ao Convenio original, mencionado, 
equivocadamente, quando da sua elaboração, observado após a 
publicação do Termo no DOM, cujo objeto é o custeio de tratamento e 
recuperação, em regime de internato, para pessoas a partir de 18 anos 
em situações de risco e dependentes químicos, buscando a sua 
reintegração á família e a sociedade neste município de Camaçari; Da 
Retificação: Em razão do equivoco constatado quando fora 
mencionado o n° do convenio na clausula Terceira do Segundo Termo 
Aditivo, ao convênio original, necessário que se proceda á correção 
necessária, Onde se lê na Cláusula Terceira, do Segundo Termo Aditivo 
do Convênio original 034/2005 leia-se 034/2007; Assinatura: 
14/05/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 109/2010; Contratante: 
Município de Camaçari - Sesau; Contratada: CV Imagem Ltda, 
Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 
002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços auxiliares de Diagnose e 
Terapia (SADT) pelo contratado, integrante da rede privada de serviços 
de saúde localizado no município de camaçari, aos usuários do sistema 
único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
contratante, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 
anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos Serviços: 
A eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que analisará a 
conveniência de manter os serviços ora contratados em outro endereço, 
podendo, ainda, rever essas condições do contrato e, até mesmo, 
rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do responsável 
técnico pelos serviços de saúde contratados, também, será comunicada 
ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal 
de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas 
planilhas de programação físico orçamentária devem ser previamente 
autorizadas pelo contratante; Dos Recursos Orçamentários:  Projeto 
Atividade: 4027- Gestão de Media e Alta Complexidade; Elemento: 
3390.39.00.00 – Outros Seviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao 
contratado, pelos serviços efetivamente  prestados, os valores unitários 
de cada procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de Saúde. Resguardado o preço da tabela 
nacional de remuneração de procedimento, conforme tabela de 
procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais 
ao Sus; em vigor editado município poderá , á conveniência e 
disponibilidade financeira, alterar o valor dos procedimentos após 
prévia autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 45.914,00(quarenta e cinco mil e 
novecentos e quatorze reais) mensais tomando-se por base a media 
mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das planilhas de 
programação físico orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, 
para 24 (vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 1.101.936,00 (um 
milhão cento e um mil novecentos e trinta e seis reais); Da Revisão do 
Preço: Os valores estipulados dos procedimentos serão revistos na 
mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo 
ministério da saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da lei, 8.080/90 e nos 
termos da lei federal de licitações e contratos administrativos. A revisão 
da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e matérias 
especiais do SUS, independerá de termo aditivo, sendo necessário 
anotar no processo a origem e autorização da revisão dos valores, com 
data da publicação; Da Obrigação de Pagar: O não cumprimento pelo 
ministério da saúde da obrigação assumida de interveniente – pagador 
dos valores constantes deste contrato, não transfere para o contratante a 
obrigação de pagar os serviços ora contratados, os quais são de 
responsabilidade do ministério da saúde para todos os efeitos legais, 
conforme portaria n° 1.286, de 26/10/93; Da Vigência e da 
Prorrogação: Será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses em caráter 
excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de  Lima e 
Silva – Município

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 116/2010; Contratante: 
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Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Ortonorte Serviços 
Médicos Ltda., Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada 
Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de saúde que 
compreende: serviços ambulatórias de urgência/emergência de 
ortopedia e traumatologia – 12 horas de segunda a sexta-feira, serviços 
médicos ambulatórias especializados serviços de  Terapia (SADT) nas 
diversas especialidades, pelo contratado, integrante da rede privada de 
serviços de saúde localizado no município de camaçari, aos usuários do 
sistema único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos 
do contratante, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 
anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos Serviços: 
A eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que analisará a 
conveniência de manter os serviços ora contratados em outro endereço, 
podendo, ainda, rever essas condições do contrato e, até mesmo, 
rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do responsável 
técnico pelos serviços de saúde contratados, também, será comunicada 
ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal 
de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas 
planilhas de programação físico orçamentária devem ser previamente 
autorizadas pelo contratante; Dos Recursos Orçamentários:  Projeto 
Atividade: 4027- Gestão de Media e Alta Complexidade; Elemento: 
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; 
Fonte: 0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, conforme tabela do SAI e 
SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de Saúde. Resguardado o 
preço da tabela nacional de remuneração de procedimento, conforme 
tabela de procedimentos, medicamentos, orteses, próteses e materiais 
especiais ao Sus; o município poderá , á conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após prévia autorização 
do conselho municipal de saúde. O valor do presente contrato é 
estimado em R$ 32.120,41(trinta e dois mil cento e vinte reais e 
quarenta e um centavos) mensais tomando-se por base a media mensal 
dos procedimentos dimensionados nos termos das planilhas de 
programação físico orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, 
para 24 (vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 770.889,84 (setecentos 
e setenta mil oitocentos e oitenta e nove  reais e oitenta e quatro 
centavos); Da Revisão do Preço: Os valores estipulados dos 
procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices e épocas 
dos reajustes concedidos pelo ministério da saúde, garantindo sempre o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da 
lei, 8.080/90 e nos termos da lei federal de licitações e contratos 
administrativos. A revisão da tabela de procedimentos, medicamentos, 
orteses, próteses e matérias especiais do SUS independerá de termo 
aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e autorização da 
revisão dos valores, com data da publicação; Da Obrigação de Pagar: O 
não cumprimento pelo ministério da saúde da obrigação assumida de 
interveniente – pagador dos valores constantes deste contrato, não 
transfere para o contratante a obrigação de pagar os serviços ora 
contratados, os quais são de responsabilidade do ministério da saúde 
para todos os efeitos legais, conforme portaria n° 1.286, de 26/10/93; 
Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) 
meses em caráter excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto 
Farias de  Lima e Silva – Município

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 121/2010; Contratante: 
Município de Camaçari - Sesau; Contratada: SERMEGE - Serviços 
Médicos em Geral Ltda, Visando a Execução de Serviços de Saúde 
Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de 
saúde que compreende: serviços ambulatórias de urgência/emergência 
de ortopedia e traumatologia – 24 horas incluindo sábados, domingos e 
feriados, serviços médicos ambulatórias especializados serviços 
hospitalares para realização de cirurgias eletivas, serviços auxiliares de 
diagnose e Terapia (SADT) nas diversas especialidades, pelo 
contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde localizado 
no município de camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, de 
forma complementar aos serviços públicos do contratante, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado nas planilhas de 
programação físico orçamentária, anexas, parte integrante deste 

instrumento; Da Execução dos Serviços: A eventual mudança de 
endereço do estabelecimento do contrato deverá ser imediatamente 
comunicada ao contratante, que analisará a conveniência de manter os 
serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever 
essas condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender 
conveniente. A mudança do responsável técnico pelos serviços de 
saúde contratados, também, será comunicada ao contratante. Em 
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral junto á 
secretaria de saúde da prefeitura municipal de Camaçari-Ba. Alterações 
cadastrais que impliquem mudanças nas planilhas de programação 
físico orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo 
contratante; Dos Recursos Orçamentários:  Projeto Atividade: 4027- 
Gestão de Media e Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – 
Outros Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao 
contratado, pelos serviços efetivamente  prestados, os valores unitários 
de cada procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de Saúde. Resguardado o preço da tabela 
nacional de remuneração de procedimento, conforme tabela de 
procedimentos, medicamentos, órrteses, próteses e materiais especiais 
ao Sus; o município poderá , á conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após prévia autorização 
do conselho municipal de saúde. O valor do presente contrato é 
estimado em R$ 171.370,56(cento e setenta e um mil trezentos e setenta 
reais e cinqüenta e seis centavos) mensais tomando-se por base a media 
mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das planilhas de 
programação físico orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, 
para 24 (vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 4.112.893,44 (quatro 
milhões cento e doze mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e 
quatro centavos); Da Revisão do Preço: Os valores estipulados dos 
procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices e épocas 
dos reajustes concedidos pelo ministério da saúde, garantindo sempre o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da 
lei, 8.080/90 e nos termos da lei federal de licitações e contratos 
administrativos. A revisão da tabela de procedimentos, medicamentos, 
órteses, próteses e matérias especiais do SUS independerá de termo 
aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e autorização da 
revisão dos valores, com data da publicação; Da Obrigação de Pagar: O 
não cumprimento pelo ministério da saúde da obrigação assumida de 
interveniente – pagador dos valores constantes deste contrato, não 
transfere para o contratante a obrigação de pagar os serviços ora 
contratados, os quais são de responsabilidade do ministério da saúde 
para todos os efeitos legais, conforme portaria n° 1.286, de 26/10/93; 
Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) 
meses em caráter excepcional;   Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto 
Farias de  Lima e Silva - Município
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