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Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

DECRETOS

LEIS
LEI N° 914 / 2008

DE 02 DE OUTUBRO DE 2008

Fixa a remuneração por subsídios dos 
Vereadores do Município de Camaçari, 
e dá outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no quanto estabe-
lece o artigo 29, VI e VII, c.c. com os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III 
e parágrafo 2º, I todos da Constituição Federal, com redação que lhes foi 
dada pelas Emendas n.ºs 19/98 e 25/2000 e no quanto disposto na Lei 
Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

 
Art. 1º. Os Vereadores perceberão como subsídio para a Le-

gislatura referente ao período 2009/2012, parcela única e mensal de R$ 
6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais).

 
Art. 2º.  Os vereadores farão jus a três parcelas no mesmo 

valor do subsídio, a título de ajuda de custos, sendo  a primeira devida no 
início e as duas últimas ao final, de cada Sessão Legislativa. 

 

Art. 3º. O valor total pago a título de subsídio para os Vereado-
res não poderá ultrapassar o valor correspondente a 50% (cinqüenta por 
cento) de tudo quanto recebem em espécie e qualquer título os Deputados 
Estaduais da Bahia.

 
Art. 4º. O subsídio dos Vereadores terá seu valor revisado, anu-

almente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas 
para a revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara Municipal, 
conforme artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

 
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das verbas próprias.

Art. 6º.  Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE OUTUBRO DE 2008

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

perintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, e dá 
outras providências.”

ONDE SE LÊ:
“Art. 1° - Fica Aprovado o Regimento da Superintendência de 

Trânsito e Transporte Público - STT, que com este se publica.” 

LEIA – SE:
“Art. 1° - Fica Aprovado o Regimento do Conselho de Admi-

nistração da Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, em 
conformidade com o artigo 4°, do Decreto nº. 4.368, de Fevereiro de 2007, 
que com este se publica.” 

Camaçari, 13 de outubro de 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ERRATA

DECRETO Nº. 4.665, DE 25 DE JULHO DE 2008, QUE 
APROVA O REGIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO - STT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS PU-
BLICADO NO DOM Nº. 264, DE 19 A 25/07/2008.

ONDE SE LÊ:
“Aprova o Regimento da Superintendência de Trânsito e Trans-

porte Público - STT, e dá outras providências.”

LEIA – SE:
“Aprova o Regimento do Conselho de Administração da Su

DECRETO Nº. 4688 /2008
DE 10 DE OUTUBRO/2008

Altera dispositivos dos Decretos n°. 
3.875/2004 e n°. 4.143/2005, e dá outras 
providências.

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

Considerando a necessidade de adequar as disposições exis-
tentes na atual legislação, que veda a veiculação de propaganda no exterior 
dos veículos que realizam transporte alternativo no Município;

Considerando que a veiculação de propagando no exterior dos 
veículos, que realizam transporte complementar, é uma prática comum nos 
município de todo país,

DECRETA

Art.1º - Fica alterado o Parágrafo único do art. 32, do Decreto 
n°. 3.875/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - ................................................................................
I - ...........................................................................................
II - ..........................................................................................
Parágrafo único – Fica expressamente vedada qualquer forma 

de publicidade no interior dos veículos de transporte complementar, sendo 
permitida a publicidade apenas na parte externa dos veículos, devendo as 
condições para tal veiculação serem definidas em Portaria, por ato do titular 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT.”

Art. 2º - Fica alterado o item 9, do Grupo I, do Anexo II, do 
Decreto n°. 4.143/2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ GRUPO I
VALOR EQUIVALENTE A R$ 30,00
..............................................................................................
9) Veicular propaganda no interior do veículo ou na parte exter-

na de maneira diversa da estabelecida pela Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público - STT.”
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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ções consideradas essenciais, desde que devidamente justificadas e a 
critério exclusivo do Chefe do Poder Executivo, poderá ser alterada parcial 
ou totalmente qualquer medida prevista neste Decreto.

Art. 9º - As disposições contidas neste Decreto aplicam-se no 
que couber as Entidades da Administração Indireta Municipal.

Art. 10 - A falta de cumprimento das disposições deste Decre-
to implicará em ônus pessoal para a autoridade ou servidor diretamente 
responsável.

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº. 4689 /2008
DE 10 DE OUTUBRO DE 2008

Dispõe sobre medidas de ajuste de 
despesas do Município, e dá outras pro-
vidências.

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

DECRETA

Art. 1º - Os Órgãos da Administração Direta Municipal funcio-
narão, nos dias úteis, de segunda a sexta–feira, das 8:00 às 14:00 horas, 
até ulterior deliberação.

Parágrafo único - Fica vedada a permanência de servidores 
nas dependências das repartições municipais fora do horário aí previsto, 
salvo, em caráter excepcional e quando absolutamente necessário, nos 
gabinetes dos Secretários e no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Fica mantido o horário normal de funcionamento nos 
Órgãos executores de serviços diretamente relacionados com transporte 
urbano, saúde pública, educação, fiscalização, defesa civil e atendimento 
a crianças e adolescentes, excluídas as atividades de apoio administrativo, 
que obedecerá o horário estabelecido no artigo anterior.

Art. 3º - Fica suspensa a prestação de serviço em horário ex-
traordinário nos Órgãos da Administração Direta Municipal, do qual resulte 
em pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, salvo 
em relação aos serviços de defesa civil, em situação de emergência ou ca-
lamidade pública, programas e campanhas especiais de saúde pública.

Art. 4° - Fica vedada, a partir da publicação deste Decreto, a 
emissão de folha suplementar de pagamento no âmbito da Administração 
Direta Municipal, salvo na hipótese de omissão de nome de servidor na 
folha normal, devidamente justificada pelo titular do Órgão de lotação do 
servidor.

Art. 5º - Ficam suspensas, até ulterior deliberação, as auto-
rizações para viagens no âmbito do Estado da Bahia, as interestaduais 
e internacionais, que resultem em concessão de diárias e compra de 
passagens.   

Art. 6º - Fica vedada, até ulterior deliberação, a substituição 
remunerada nos casos de impedimento legal de ocupantes de cargo em 
comissão.

Art. 7º - Deverão ser revistos todos os contratos administrativos 
cujas ordens de fornecimento ou de serviço, não tenham sido emitidas 
até está data.

Parágrafo único – Os contratos a que se refere este artigo 
só deverão ser mantidos se o Órgão contratante interessado, através de 
processo administrativo, evidenciar as suas vantagens e após a Secreta-
ria da Fazenda - SEFAZ pronunciar-se sobre a disponibilidade financeira 
para cobertura das despesas previstas e apreciados os aspectos legais 
pela Procuradoria Geral do Município, cabendo a decisão final ao Chefe 
do Poder Executivo.

Art. 8º - Compete à Secretaria da Administração – SECAD e a 
Secretaria da Fazenda – SEFAZ, o controle e a observância das disposições 
contidas neste Decreto, no que couber.

Parágrafo único - Excepcionalmente para atender situa

DECRETO Nº. 4690 /2008
DE 10 DE OUTUBRO DE 2008

Estabelece procedimentos para o encer-
ramento do exercício financeiro de 2008, 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal 
nº. 4.320/64, na Lei Complementar nº. 101/00 e na Resolução nº. 1.060/05, 
do Tribunal de Contas dos Municípios,

DECRETA

Art.1º - Para fins de encerramento do exercício financeiro de 
2008, os Órgãos da Administração Direta Municipal, observarão as medidas 
de caráter administrativo, orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil 
vigentes e as disposições contidas neste Decreto.

LICITAÇÕES

Art. 2º - A partir do dia 20 de outubro do corrente ano, nenhum 
processo licitatório será iniciado, devendo as Comissões de Licitação 
devolver as solicitações que não atenderem esse prazo aos Órgãos de 
origem, para reapresentação no próximo exercício.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto no caput deste 
artigo, os processos licitatórios originados da Secretaria da Educação 
- SEDUC e da Secretaria da Saúde - SESAU, quando expressamente 
autorizados pelo Chefe do Poder Executivo e aqueles iniciados em 2008 
com vigência prevista para 2009.

 
ADIANTAMENTOS

Art. 3º - É vedada a requisição de adiantamento a partir de 
07 de novembro de 2008, independente dos prazos estabelecidos pela 
legislação vigente para aplicação e prestação de contas.

Parágrafo único – As despesas relativas a adiantamentos 
concedidos, pendentes de liquidação por falta de comprovação, não 
poderão ser inscritas em Restos a Pagar, devendo-se anular o respectivo 
empenho até 22 de dezembro de 2008, e efetuar os registros em nome do 
servidor responsável, em conta específica, adotando-se ainda, as medidas 
legais cabíveis.

 
EMPENHOS

Art. 4º - Só poderão ser emitidos empenhos até o dia 15 de 
dezembro do corrente ano, ressalvados os casos referentes a:

I. pessoal e encargos sociais;
II. encargos de amortização da dívida pública;
III. transferências para Entidades da Administração Indireta;
IV. contas de energia, água e telefone;
V. contratos e convênios.
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possam ser pagas integralmente dentro do exercício financeiro ou inscri-
tas em restos a pagar, sem que haja disponibilidade de caixa para o seu 
cumprimento. 

Art. 12 - As disposições contidas neste Decreto, aplicam-se 
no que couber as Entidades da Administração Indireta.

Art. 13 - O não cumprimento das disposições contidas neste 
Decreto implicará em responsabilidade funcional e pessoal do servidor.

Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Secretaria da Educação
SE
D
U
C

§1º - As despesas empenhadas e não liquidadas deverão ser 
anuladas até 22 de dezembro de 2008, devendo-se emitir as respectivas 
notas de anulação de empenhos.

§2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, os empe-
nhos não liquidados referentes às despesas mencionadas nos incisos I a 
V deste artigo, cujos documentos comprobatórios não foram recebidos em 
tempo hábil, que poderão ser processados até 05 de janeiro de 2009.

§3º - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os em-
penhos originados da Secretaria da Educação - SEDUC e da Secretaria 
da Saúde – SESAU.

PAGAMENTOS

Art. 5º - Os pagamentos de despesas poderão ser efetuados 
até 19 de dezembro de 2008.

§1º - Os casos excepcionais poderão ser pagos até o dia 26 
de dezembro, com a devida e expressa autorização do Chefe do Poder 
Executivo.

§2º - Os Órgãos da Administração Direta deverão estornar os 
pagamentos referentes às ordens bancárias que não tenham sido encami-
nhadas às instituições bancárias em tempo hábil para o seu processamento 
dentro do exercício financeiro.    

RESTOS A PAGAR

Art. 6° - Observados os limites globais de empenho e movimen-
tação orçamentária e financeira, serão inscritos em restos a pagar:

I. as despesas legalmente empenhadas e liquidadas, mas não 
pagas no exercício financeiro de 2008;

II. as despesas empenhadas, liquidadas ou não, que corres-
pondem a compromissos efetivamente assumidos em virtude de:

a. normas legais e contratos administrativos;
b. convênio, ajuste, acordo ou congênere, com outro ente da 

Federação,  já assinado e publicado ou em andamento.

§1º – Considera-se em andamento o convênio, ajuste, acordo 
ou congênere, cujo objeto esteja sendo alcançado no topo ou em parte.

§2º – Após deduzido de sua disponibilidade de caixa o montante 
das inscrições realizadas na forma de incisos I e II deste artigo, o Órgão re-
ferido no art. 20, da Lei Complementar Federal n°. 101/00, poderá inscrever 
as demais despesas empenhadas até o limite do saldo remanescente.

§3º – Os empenhos não liquidados e não inscritos em restos 
a pagar deverão ser cancelados.

 
COMPRAS DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 7° - As compras de materiais e contratação de serviços 
para a manutenção de atividades administrativas do Município, somen-
te poderão ser realizadas até 30 de outubro de 2008, exceto os casos 
excepcionais que deverão ser devidamente autorizadas pelo Chefe do 
Poder Executivo.

INVENTÁRIO

Art. 8° - O inventário dos bens patrimoniais móveis deverá ser 
enviado pela Secretária da Administração à Contabilidade do Município, 
até o dia 05 de janeiro de 2009.

DÍVIDA ATIVA

Art. 9º - O Livro da Dívida Ativa deverá ser elaborado pela 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ e encaminhando à Contabilidade do 
Município,  até o dia 05 de janeiro de 2009.

PRECATÓRIOS

Art. 10 - A relação dos processos judiciais deverá ser elaborada 
pela Procuradoria Geral do Município e encaminhada a Contabilidade do 
Município, até o dia 05 de janeiro de 2009.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Não deverão ser contraídas despesas que não 

TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
DE DESAPROPRIAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMAÇARI E O 
SR. TEOGENES PEDROSO BANDEIRA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrito no CNPJ sob nº. 14.109.763/0001-80, com sede à Ave-
nida Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42800-970, centro, Camaçari-Bahia, 
doravante denominada EXPROPRIANTE, neste ato representado pelo 
Sr. Prefeito LUIZ CARLOS CAETANO, brasileiro, casado, farmacêutico, 
inscrito no CPF sob n° 074.094.195-04, e pela Presidente da Comissão Dra. 
THICIANE COSTA REBOUÇAS,  brasileira, Advogada, OAB/BA 25617, 
portadora da célula de identidade nº.350601 SSP/RO, lotada na SEPLAN 
sob número de matrícula 036418-36, em face de autorização expressa 
contida no Decreto Municipal nº. 4575, de 15 de fevereiro de 2008 e Decreto 
n.º 4678, de 26 de Agosto de 2008, e o Sr. TEOGENES PEDROSO BAN-
DEIRA, brasileiro, solteiro,  portador da célula de identidade nº. 776099-05 
SSP/BA, CPF/MF sob nº. 085 260 445 - 91, residente e domiciliado na Rua 
Professor Cassilandro Barbuda, n° 115, Ap 205, Ed. Vivenda dos Flamingos, 
Costa Azul, Salvador - BA, doravante denominada EXPROPRIADO, têm 
justo entre si a DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL adiante 
discriminado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

O EXPROPRIADO é proprietário de uma área de terra com 
acessões e benfeitorias medindo 3.900,71 m² (Três mil, novecentos e seten-
ta e um metros quadrados), situada na Rua das Flores, s/n, Barra do Jacuí-
pe, Camaçari - BA. O imóvel tem as seguintes dimensões e confrontações: 
Partindo do PONTO 0 (N= 593978,26 E=8595753,37), daí com distância 
de 66,49m encontra-se o PONTO 1 (N=594043,23 E=8595767,52),daí 
com distância de 47,72m encontra-se com o PONTO 2 (N=594036,81 
E=8595814,81), daí com distância de 24,55m encontra-se com o PONTO 
3 (N=594061,08 E=8595818,42), daí  com distância de 48,64m encontra se 
o PONTO 4 (N= 594074,91 E=8595771,79), daí com distância de 27,38m 
encontra-se o PONTO 5 (n=594076,21 E= 8595744,44), daí com distância 
90,81m encontra-se o PONTO 6 (N= 593986,62 E= 8595729,57), daí com 
distância de 25,23m encontra-se o PONTO 0 de origem e fechamento do 
polígono circunscrevendo uma área de 3.900,71 m². 
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CLÁUSULA SEGUNDA

O valor certo e ajustado da indenização devida na presen-
te transação, com plena concordância do EXPROPRIADO, é de R$ 
235.824,50 (Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro 
reais e cinqüenta centavos), valor a ser pago em duas parcelas. 

Parágrafo primeiro – O pagamento das parcelas referidas no 
caput será feito da seguinte maneira: 

a) a primeira parcela, no valor de R$ 117.500,00 (Cento e 
dezessete mil e quinhentos reais), será paga no prazo mínimo de 15 
(quinze) dias da assinatura do presente Termo e assinatura de autorização 
de imissão de posse;

b) a segunda parcela, no valor de R$ 117.824,50 (Cento e 
dezessete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos), 
será paga 15 (quinze) dias após a apresentação das escrituras públicas da 
totalidade da área expropriada e dos recibos de quitação de IPTU, estando, 
então, livre e desembaraçada a área da expropriação. 

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes deste instru-
mento correrão pelo orçamento do Município: Construção e Reforma de 
Unidade Escolar, Ação 1008, Classificação econômica 44.90.93, Fontes 
0193.03 e 0193.31.

CLÁUSULA TERCEIRA 

 O EXPROPRIADO, no ato da assinatura deste instrumento, 
imitirá automaticamente o EXPROPRIANTE na posse da área ora ex-
propriada, ficando o mesmo, desde já, autorizado a promover as obras, 
edificações ou qualquer intervenção na área.

CLÁUSULA QUARTA 

O pagamento da indenização estabelecida na Cláusula Se-
gunda deste instrumento, o EXPROPRIADO quitará total, ampla e irrevo-
gavelmente, nada mais tendo a reclamar ou cobrar do EXPROPRIANTE, 
a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA 

O EXPROPRIADO, após o pagamento da indenização, fica 
obrigado a fazer desta transação sempre boa, firme e valiosa, por seus 
herdeiros ou sucessores, defendendo o EXPROPRIANTE de quaisquer 
dúvidas futuras, comprometendo-se a assinar a Escritura Pública definitiva 
da área de terras, objeto da transação.

CLÁUSULA SEXTA 

As partes elegem o foro da Comarca de Camaçari como com-
petente para dirimir eventuais dúvidas ou cláusulas aqui convencionadas, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Único - E, por estarem justos e acordados, assinam 
o presente instrumento em três vias de igual teor para um único efeito legal, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Camaçari, 23 de setembro de 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

THICIANE COSTA REBOUÇAS TARRAFA
Presidente da Comissão

TEOGENES PEDROSO BANDEIRA
Expropriado

MEMBROS DA COMISSÃO

TEMUNHAS:

Secretaria da Assistência Social

SE
A
S

PORTARIA  N.º 08/2008
DE 09 DE OUTUBRO DE 2008

Estabelece Normas e Procedimentos de âmbito municipal 
para a operacionalização do Programa de Erradicação do Trabalho In-
fantil - PETI.

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições legais,

e de conformidade a Portaria  de nº. 458 de 04 de outubro  
de 2001 do Ministério da Previdência e Assistência Social, Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate  à Pobreza e  a Cartilha do PETI/
Ministério de Desenvolvimento Social - MDS;

Considerando a necessidade de se operacionalizar de forma 
efetiva e  eficaz  as ações socioeducativas do PETI;

Considerando ainda a necessidade de fortalecer os laços fami-
liares junto ao desenvolvimento das ações realizadas nas Jornadas;  

E por se tratar de ações que demandam atenção especial do 
poder público e da sociedade civil, através dos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, de Assistência Social, Tutelar e da Comissão 
Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - COMETI;

R E S O L V E

Parágrafo Único - Estabelecer Normas e Procedimentos para 
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme exposto 
no Anexo da Portaria nº. 458/2001, com vistas à regulamentação da sua  
operacionalização.

Art. 1º-Aplica-se ao município de Camaçari, as definições e 
cláusulas estabelecidas nesta Portaria.

CLÁUSULA PRIMEIRA   -    DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Geral: 
· Erradicar, em parceria com os diversos órgãos governamen-

tais , Secretarias afins e a sociedade civil, o trabalho infantil nas atividades 
perigosas, penosas, e insalubres ou degradantes nas zonas urbanas e 
rurais;

Art. 3º - Específicos: 
· Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho 

de crianças e adolescentes na escola;
· Fomentar e incentivar a implantação de atividades comple-

mentares à escola/jornada ampliada;
· Proporcionar apoio e orientação  às famílias beneficiárias 

do PETI;
· Fomentar e promover programas e projetos de emprego e 

geração de renda às famílias beneficiárias do PETI;
· Fortalecer e ampliar o diálogo junto aos responsáveis pelas 

instituições onde as Jornadas estão sendo desenvolvidas;
· Disponibilizar equipe multidisciplinar para efetivar a melhoria 

do atendimento às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias;
· Apoiar o trabalho desenvolvido pela equipe técnica do 

PETI, 
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visando o sucesso do Serviço de Ação Continuada.

CLÁUSULA  SEGUNDA  -   PÚBLICO ALVO

Art. 4º - O Serviço de Ação Continuada é destinado, às famílias 
com renda per capta de até 1/2 salário mínimo, com filhos de 07 à 15 anos, 
trabalhando em atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas 
ou degradantes.

Art. 5º- O Programa poderá ainda atender os casos de crianças 
e adolescentes de 07 à 15 anos, oriundos de famílias renda per capta de 
até 1/2  salário mínimo, vítimas de exploração sexual, comercial, decor-
rentes de encaminhamento do Serviço Sentinela , com  anuência dos 
Conselhos  Tutelares. 

CLÁUSULA TERCEIRA -   DA FAMÍLIA

Art. 6º- As ações desenvolvidas no âmbito do PETI devem ter 
como locus de atenção, a família, que  deve ser trabalhada por meio de 
ações socioeducativas e de geração de trabalho e renda, visando  sua 
melhoria  na qualidade de vida.

CLÁUSULA QUARTA  -  CARACTERÍSTICAS DO PRO-
GRAMA

Art. 7º- O PETI foi idealizado dentro de uma gestão intergo-
vernamental, de caráter intersetorial. 

É necessário que todas as instâncias trabalhem de forma 
pactuada e integrada, envolvendo em todas as etapas , a participação da 
sociedade civil organizada.

São ações que garantem o sucesso do PETI:

· Monitoramento da freqüência nas Jornadas;
· Inclusão e atualização permanente de informações do CA-

DÚNICO;
· Marcação da frequência no SISPETI;
· Atendimento sistemático aos casos especiais sinalizados por 

técnicos operacionais das ações junto às crianças adolescentes e suas 
respectivas famílias;

· Planejamento pedagógico exequível ;
· Acompanhamento das atividades desenvolvidas por monitores 

e instrutores; 
· Relatório de visitas realizadas por equipe multidisciplinar 

(assistente social, psicólogo, pedagogo) as instituições/organizações, onde 
o público alvo está matriculado e em seus domicílios;

· Planejamento integrado com os núcleos e com as instituições 
onde são desenvolvidas as ações do PETI;

· Reuniões sistemáticas, envolvendo as equipes de planeja-
mento e de execução do PETI, com apresentação de relatório mensal à 
Secretaria;

· Fiscalização através área financeira da Secretaria de Assis-
tência Social e da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil-
COMETI, dos gastos efetuados para operacionalização do PETI;

· Maior envolvimento da Secretaria de Assistência Social , 
através da Coordenadoria de Proteção Social Especial nas ações desen-
volvidas nas Jornadas.

· Maior compromisso por parte das famílias e do controle social 
com a eficácia do PETI.

· Organizar força tarefa, envolvendo técnicos da Secretaria 
de Assistência Social, Conselho Tutelar , Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente, Ministério Público e Comissão Municipal de 
Erradicação do Trabalho Infantil - COMETI, para atuar em locais  vulneráveis 
à inserção de mão de obra infantil.

CLÁUSULA QUINTA -  DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ER-
RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – COMETI

 A Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, 
constituída por membros do governo e da sociedade civil, de caráter 
consultivo e propositivo, tem como objetivo contribuir para implantação e 
implementação do PETI.

Formalizada através Decreto Municipal ou Portaria do Secretá-
rio Municipal de Assistência Social, após aprovação do Conselho Municipal 
de Assistência Social e constituída por no mínimo  06 (seis) representantes, 
respaldada pela Política Nacional de Assistência Social e  reavaliada a cada 
02 (dois) anos, podendo também ser reconduzida  por seus membros.

Os representantes serão oriundos de órgãos gestores das 
áreas de Assistência Social, Educação. Trabalho, Saúde, Conselho 
Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, Sindicatos Patronais 
e de Trabalhadores, Instituições Formadoras  e de  Pesquisa, Organiza-
ções Não Governamentais, Fóruns ou outros  organismos de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil, Operadores do Programa  e Famílias 
beneficiárias.

Competência da COMETI:

· Mobilizar e articular a sociedade civil para a discussão e o 
entendimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no muni-
cípio de Camaçari;

· Interagir com os diversos Programas setoriais de órgãos e 
entidades executoras de políticas públicas, que tratam de questões das 
Famílias, visando otimizar os resultados  do PETI;

· Articular com as organizações governamentais e não gover-
namentais, agências de fomento e entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente;

· Sugerir a realização de estudos, diagnósticos e pesquisas 
para análise da situação de vida e de trabalho das famílias das crianças 
e dos adolescentes;

· Recomendar a adoção de meios e instrumentos que asse-
gurem o acompanhamento e a sustentabilidade das ações desenvolvidas 
no âmbito do programa;

· Acompanhar e supervisionar, de forma complementar as 
atividades desenvolvidas pelo Programa;

· Identificar e receber ocorrências de trabalho infantil, notifican-
do e encaminhando ao setor competente;

· Estimular e incentivar a melhor formação da equipe técnica 
e de representantes das instituições envolvidas com o PETI;

· Informar aos órgãos competentes as ocorrências de trabalho 
infantil;

· Contribuir com o levantamento e consolidação de informa-
ções, subsidiando o órgão gestor municipal na operacionalização e na 
avaliação das ações implantadas;

· Participar de encontros das comissões regionais, correlatas 
ao PETI;

· Discutir a qualidade do Programa a nível municipal, fazendo 
proposições para modernizar as ações implantadas;

· Supervisionar e apoiar as ações de formação profissional e 
de geração de emprego e renda dos adolescentes e famílias beneficiárias 
do PETI;

· Acompanhar o cumprimento das condicionalidades do Pro-
grama Bolsa Família/PETI, Portaria 666/2005;

·Colaborar com a inserção do público-alvo no CADÚNICO. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PLANOS DE AÇÕES INTEGRA-
DAS

É um documento que define as ações que devem ser efeti-
vadas, elencando as prioridades, as responsabilidades dos parceiros, o 
cronograma de execução e as formas de articulação com as instituições 
e entidades  participantes, através das causas e das conseqüências  do 
trabalho infantil das  situações apontadas.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMPETÊNCIAS DOS PRESI-
DENTES DAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES

· Adequar as instalações físicas com o número de crianças e 
adolescentes a serem atendidos pelo PETI, dispondo de espaços apropria-
dos para as refeições, estudo, recreação ao ar livre, dinâmica de grupo, 
atividades artísticas, culturais e desportivas;

· Manter em perfeito estado de conservação as instalações 
físicas dos prédios, visando não oferecer risco à segurança e à saúde 
das crianças e dos adolescentes, devendo apresentar boa iluminação, 
ventilação e condições higiênicas e sanitárias adequadas;

· Equipar os locais de realização das jornadas ampliadas com 
cadeiras e mesas sempre limpas,  em número que atenda a todas as 
crianças e adolescentes inscritos, além de armários com espaço suficiente 
para armazenamento dos materiais utilizados nas jornadas, assim como 
os produtos a serem utilizados no preparo das refeições;

· Manter atualizado o controle de estoque de todo material 
disponibilizado, podendo a qualquer momento ser alvo fiscalização e 
conferência  pela Secretaria de Assistência Social;

· Prestar contas a área financeira da Secretaria de Assistência, 
na data limite contida em documentos oficiais encaminhados às instituições/
entidades credenciadas;

· Associar os gastos financeiros ao Plano de Trabalho, previa-
mente  elaborado, visando também a adequação das instalações físicas 
à  operacionalização das jornadas ampliadas;

· Observar com atenção para que nenhuma ação alheia ao 
Plano de Trabalho seja executada;

· Interagir com as monitoras, disponibilizando todo suporte 
necessário ao sucesso das jornadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DA FAMÍLIA

Os cadastros das famílias deverão ser realizados em  conformi-
dade com o Decreto nº. 3.877/2001, que institui o Cadastramento Único .

CLÁUSULA NONA - DOS CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA 
DAS FAMÍLIAS NO PETI.

· Cumprir a determinação de retirada de todos os filhos menores 
de 16      (dezesseis) anos de atividades laborais e de exploração;

· Retirada de todos os filhos menores de 18 (dezoito) anos em 
situação de exploração sexual;

· Apoio à manutenção dos filhos na escola e em atividade nas  
Jornadas Ampliadas;

· Participação nos programas e projetos de qualificação pro-
fissional e de geração de trabalho e renda.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO 
DA BOLSA

A concessão mensal da Bolsa Criança Cidadã, dependerá da 
frequência mínima da criança e do adolescente nas atividades de ensino 
regular e nas Jornadas.

A suspensão definitiva da concessão da Bolsa dar-se-á quando: 
o adolescente completar a idade limite estipulada pelo PETI, 15 anos, para 
os casos específicos e 16 anos (vítimas de exploração sexual), quando a 
família atingir o período de 04 anos de permanência no PETI. Tempo este 
contado a partir da sua inserção em programas e projetos de geração de 
trabalho e renda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ATIVIDADES DA 
JORNADA AMPLIADA

O PETI busca aumentar o tempo de permanência da criança 

e do adolescente na escola. 
A jornada ampliada visa o desenvolvimento de potencialida-

des do público-alvo com vistas à melhoria de seu desempenho escolar e 
inserção no circuito de bens e serviços e riquezas sociais.

Deverão ser desenvolvidas atividades que visem: o enrique-
cimento do universo informacional, cultural, esportivo, artístico, lúdico e 
o desenvolvimento da auto-estima das crianças e dos adolescentes. Em 
nenhuma hipótese, poderão ser desenvolvidas atividades profissionalizan-
tes, ou semi  profissionalizantes.

Esta  Jornada,  deverá manter perfeita sintonia com a esco-
la.

Deverá ser elaborada uma proposta pedagógica sob a respon-
sabilidade da área pedagógica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO FINAN-
CEIRA

· Os recursos repassados para as entidades são de natureza 
de custeio, ou seja, sua utilização somente poderá ser  para atendimento 
a aquisição de material de consumo (didático, fardamento, alimentação  
e expediente) ;

· Fica vedado o pagamento de qualquer despesa para bene-
fício de outras atividades desenvolvidas pelas entidades que não sejam 
inerentes ao programa de Erradicação ao Trabalho Infantil;

· Os funcionários que  prestarem serviços para as entidades, 
deverão  estar registrados legalmente, conforme determina a CLT;

· Fica vedado o pagamento de encargos trabalhistas (INSS, 
Férias, FGTS, etc) com recurso Federal;

· Todas as contratações e aquisições, deverão ser realizadas 
obedecendo os princípios da igualdade de concorrência e impessoalidade 
entre fornecedores.

COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL.

· Estabelecer, de forma complementar as diretrizes e normas 
do PETI;

· Coordenar e executar o Programa no âmbito municipal;
· Promover um amplo movimento de sensibilização e mobiliza-

ção de setores governamentais e da sociedade civil, no âmbito municipal, 
em torno da problemática do trabalho infantil;

· Priorizar a erradicação do trabalho infantil no Plano Municipal 
de Assistência Social;

· Constituir e apoiar os trabalhos da Comissão Municipal do 
Trabalho Infantil;

· Encaminhar ao órgão gestor estadual de Assistência Social 
a relação das atividades laborais priorizadas e o número de crianças e 
adolescentes a serem atendidos, no âmbito da Comissão Municipal do 
Trabalho Infantil;

· Viabilizar o cadastro de Informações Municipais para alimentar 
o Sistema de informações Gerenciais;

· Cadastrar as famílias, estabelecendo critérios complementa-
res para sua seleção em conjunto com a Comissão Municipal do Trabalho 
Infantil.

· Encaminhar ao órgão gestor estadual da Assistência Social, 
cópia dos cadastros das famílias, através  meio magnético;

· Desenvolver ações socioeducativas  junto às famílias, 
garantindo-lhes o acesso prioritário a programas e projetos de qualificação 
e de geração de trabalho e renda;

· Acompanhar e avaliar a participação das famílias no pro-
grama;

· Acompanhar, através Área Financeira a prestação de contas 
das entidades;

· Executar ou subsidiar a operacionalização do pagamento 
da Bolsa Cidadã;

· Aplicar os critérios de suspensão temporária ou definitiva 
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Licitações

da Bolsa;
· Executar de forma direta ou indireta a Jornada Ampliada, 

monitorando e supervisionando suas atividades;
· Controlar as freqüências ao ensino regular e à Jornada 

Ampliada: 
· Promover semestralmente a avaliação do programa;
· Elaborar o relatório anual do Participar, encaminhando ao 

órgão gestor estadual da Assistência Social;
· Participar de encontros intermunicipais  para  discussão e 

troca de experiências;
· Participar de avaliações anuais do Programa promovido pelo 

órgão estadual;
· Divulgar regularmente os resultados do programa no âmbito 

municipal;
· Adotar formalmente a denominação nacional do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e sua logomarca oficial em todos os 
documentos, materiais de divulgação, campanhas publicitárias e situações 
similares, sempre que envolver atividades do programa.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE  E  CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2008.

JOSÉ CARLOS ALVES SILVEIRA
SECRETÁRIO

VI.   SRTE (DRT)
a) Titular: Thais Carvalho Porto
b) Suplente: Ana Cristina Cerqueira Carvalho

Art. 2º - Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 
Infantil – COMETI, será composta pelos seguintes representantes não 
governamentais:

I. ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Camaçari)
a) Titular: Luciano Magalhães Sacramento
b) Suplente: Maria Rita Antunes de Almeida

II. CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari)

a) Titular: José Hilton Alves dos Santos 
b) Suplente: Ana Claudia Santos Conceição

III. AUA (Associação Unidos de Areias)
a) Titular: Dante Bohana
b) Suplente: Agnaldo da Silva Pereira

IV. STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais)
a) Titular: Antonio Gonçalves Cardoso Filho
b) Suplente: Joanilza da Conceição Dias

V. AMGE (Associação dos Moradores da Gleba E)
a) Titular: Manoel Raimundo de Jesus
b) Suplente: José Antonio Camelo de Melo

VI. Representantes das Famílias do PETI
a) Titular: Lucivânia Ferreira de Santana (Associação 02 de 

Julho)
b) Suplente: Marivalda Macena da Conceição (Associação 

Buri Satuba)

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publica-
ção.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2008.

JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVEIRA
SECRETÁRIO

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Pregão Presencial nº 037/2008 – COSEL/EDUCA-
ÇÃO, que tem como objeto o Registro de preços para fornecimento de 
utensílios de cozinha (em plástico), às empresas: FG DISTRIBUIDORA 
E COMÉRCIO LTDA – ME; A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP; 
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP e MIRIAN DOS 
SANTOS SENNA – ME nos respectivos lotes e valores conforme planilha 
a seguir:

Data da Homologação: 26/09/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

PORTARIA Nº009/2008.
DE 08 DE OUTUBRO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições, que lhes são conferidas por lei, dispõe sobre a criação da 
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil – COMETI.

R E S O L V E

Art. 1º - Constituir a Comissão a Comissão Municipal de Erra-
dicação do Trabalho Infantil – COMETI, será constituída pelos seguintes 
representantes governamentais:

I. SEAS
a) Titular: Ana Selma Bigí Ramos
b) Suplente: Albanice Nunes Alves

II. SEDUC
a) Titular: Iane Maria Dantas da Costa
b) Suplente: Devson Marinho Luz

III. SESAU
a) Titular: Ticiane de Almeida Carvalho Póvoas
b) Suplente: Tanila Glaiser

IV. SEDEL
a) Titular: Josimeia Pereira de Souza
b) Suplente: Leandro Oliveira

V. SEINC
a) Titular: Manoel Aparecido Martins
b) Suplente: Kátia Silva Leite

EMPRESA LOTE  VALOR GLOBAL(R$) 
FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – ME 01 91.500,00 

02 99.500,00 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA – EPP 03 26.400,00 
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP 04 11.400,00 

05 2.550,00 MIRIAN DOS SANTOS SENNA – ME 
 06 3.700,00 
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial nº 030/2008 – COSEL/EDU-
CAÇÃO, que tem como objeto a Registro de preços para fornecimento de 
utensílios de cozinha (suporte fixo para copos descartáveis em acrílico) com 
o objetivo de atender a demanda da merenda escolar da rede municipal 
de ensino de Camaçari., à empresa FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
LTDA-ME  para o único lote com o valor global de R$ 5.450,00 (cinco 
mil, quatrocentos e cinqüenta reais). Data da Homologação: 03/10/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 046/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de design gráficos, webdesign, ilustração, tratamento digital de 
imagens, editoração de impressos do Programa MOJÚ, à empresa O. 
G. DE A. TEIXEIRA NETO CONSULTORIA E PROPAGANDA-ME, para o 
único lote com o valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Data da Homologação: 08/08/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Eletrônico nº 040/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a aquisição de kit amplificador de voz para professores 
da rede Municipal de ensino de Camaçari, à empresa SEVENE COMÉRCIO 
LTDA para o único lote com o valor global de R$ 321.100,00 (trezentos 
e vinte e um mil e cem reais). Data da Homologação: 20/08/2008. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 047/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a aquisição de garrafas e caixas térmicas, às 
empresas: FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – ME para o lote 
01; OFFICE COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 
– EPP para os lotes 02 e 04 e MIRIAN DOS SANTOS SENNA – ME para 
o lote 03, com os referidos valores, conforme planilha a seguir:

SEAS, do Município de Camaçari, incluindo transporte. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 24/09/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

Data da Homologação: 03/10/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-

ções, homologa o Pregão Presencial nº 054/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de ser-

viços de Seguro Total dos veículos tipo ônibus pertencentes à frota desta 

Prefeitura e uso da Secretaria de Educação. à empresa PORTO SEGURO 
CIA DE SEGUROS GERAIS  para o único lote com o valor global de R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais). Data da Homologação: 26/09/2008. 

LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-

ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:

 
PREGÃO N.º 077/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para atender 

as demandas do programa de erradicação do trabalho infantil – PETI, a 

proteção social especial de alta complexidade, dos centros de referência 

em assistência social – CRAS e a Secretaria de Assistência Social – 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Pregão Presencial nº 053/2008 – COSEL/EDU-
CAÇÃO, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para execução de placas de identificação visual (Layout) em sala de aula 
e compartimentos internos e fachadas das unidades escolares de ensino 
do Município de Camaçari à empresa: EDUARDO VAROLI GONÇALVES 
- único lote Valor do lote: R$ 73.750,00 (setenta e três mil setecentos 
e cinqüenta reais); Data da Homologação: 25/09/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0178/2008 – Processo n.º 1039/2008. CONTRA-
TADO: Amilton Nonato dos Reis Objeto: Contratação de Serviço para 
instalação e treinamento da Impressora Braille Index Everest.. Valor: 
R$  2.262,00 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
29/08/2008.

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados, que em 23/10/2008, às 09:00 h, no auditório de 
Compras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, 
Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o Pregão Presencial nº 
60/2008-Cosel/Educação, que tem como objeto a Contratação de Em-
presa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva 
em Móveis do tipo Carteiras Escolares e Conjuntos para Professor 
fabricados pela Desk Móveis Escolares e Produtos Pásticos Ltda, 
com fornecimento e reposição de Peças, Acessórios, Componentes 
e Partes. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de Compras do Município: www.compras.camacari.
com.br. Informações pelo tel/fax (71)3621-6879. Camaçari, 07/10/2008 - 
Miriam Alves dos Santos - Pregoeira.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados, que em 22/10/2008, às 14:00 h, no auditório de 
Compras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, 
Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o Pregão Presencial nº 
63/2008-Cosel/Educação, que tem como objeto Aquisição de Instrumen-
tos Musicais – Equipamentos e Peças. Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras do Mu-
nicípio: www.compras.camacari.com.br. Informações pelo tel/fax (71)3621-
6879. Camaçari, 07/10/2008 - Miriam Alves dos Santos - Pregoeira. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que em 22/10/2008, às 09:00h, na Sala de Compras 
e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Presencial 

Empresa Lote Valor global do lote (R$) 
FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME 01 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais) 

02 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais) OFFICE COMERCIAL VAREJISTA DE 
ELETRO-ELETRÔNICO LTDA – EPP 04 7.580,00 (sete mil, quinhentos e oitenta reais). 
MIRIAN DOS SANTOS SENNA – ME 03 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) 

 

 LOTE VENCEDORES VALOR GLOBAL(R$) 
1 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 16.400,00 

4 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 11.300,00 

5 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 1.612,00 

6 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 7.620,00 
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Contratos

nº 59/2008-Cosel/Educação, que tem como objeto a aquisi-
ção de mobiliário para as unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de Compras do Município: www.compras.camacari.
com.br. Informações pelo tel/fax (71) 3621-6879. Camaçari, 07/10/2008 
-Sonia Maria Brito Ribeiro-Pregoeira.

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada 
na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Ad-
ministrativo, Camaçari- Ba, realizará os seguintes Pregões:

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 135/2008. Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hortifrutigranjeiros. Abertura: 
22/10/2008 às 14:00h.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 136/2008. Objeto: Aqui-
sição de rouparia. Abertura: 23/10/2008 às 14:00h.

Cópias dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621-6655 – Ailda Maria Sampaio Topázio 
- Presidente da COSEL/SESAU. Camaçari, Bahia – 10/10/2008.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

 A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados que foi 
fracassado o Pregão Presencial – SESAU 122/2008, que tem como objeto 
a Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data da Homologação: 07/10/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade n.º  097/2008 – Processo n.º 862/2008.. 
CONTRATADO: Ana Sueli Teixeira de Pinho. OBJETO: Contratação da 
Pedagoga Ana Sueli Teixeira de Pinho, para realização de ciclo de 
debates  e curso de formação de professores e coordenadores para 
implementação do ensino de 09 (nove) anos com os profissionais 
de educação da rede pública municipal de ensino.  Valor global: R$ 
65.351,16 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um  reais 
e dezeseis centavos). Fundamentada no Art. 25, II,  da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação:  11/07/2008.

Termo de Inexigibilidade n.º  0117/2008 – Processo n.º 
1107/2008.. CONTRATADO: Empresa Editora A Tarde S/A. OBJETO: 
Asinatura anual de 08 (oito) exemplares do Jornal A Tarde, para a 
Secretaria de Educação Municipal. Valor global: R$ 3.880,00 (três mil, 
oitocentos e oitenta reais). Fundamentada no Art. 25, II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação:  05/09/2008.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 253/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 097/2008. 
CONTRATADO: Ana Sueli Teixeira de Pinho. OBJETO: Con

tratação da Pedagoga Ana Sueli Teixeira de Pinho, para 

realização de ciclo de debates  e curso de formação de professores e 

coordenadores para implementação do ensino de 09 (nove) anos com 

os profissionais de educação da rede pública municipal de ensino.  

Valor global: R$ 65.351,16 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta 

e um  reais e dezeseis centavos) Fundamentada no Art. 25, Inciso II da 

Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6007; 

Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 30. Data da assinatura: 11/07/08. 

LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 337/2008. CONTRATADO: O. G. DE A. 
TEIXEIRA NETO CONSULTORIA E PROPAGANDA-ME. LICITAÇÃO: 

Pregão Presencial nº 046/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de design gráficos, 
webdesign, ilustração, tratamento digital de imagens, editoração de 
impressos do Programa MOJÚ. Valor global de R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6007; Elemento 

de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0193.030. Data da assinatura: 18/08/2008. 

LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 345/2008. CONTRATADO: Sevene Comércio 
Ltda-Me LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 040/2008 – COSEL/EDUCA-
ÇÃO. OBJETO: Aquisição de kit amplificador de voz para professores 
da rede municipal de ensino de Camaçari. Valor global de R$ 321.100,00 
(trezentos e vinte e um mil e cem reais). Dotação Orçamentária: Projeto/

Atividade: 6007/6008; Elemento de despesa: 4.4.90.52; Fonte: 0193.030. 

Data da assinatura: 27/08/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 376/2008. CONTRATADO: PONTONET CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS ELETRO 
ELETRÔNICOS LTDA-ME, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU Nº 
119/2008. OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informá-
tica – Servidor e Chaveador. Valor global de R$ 40.458,00 (quarenta mil, 
quatrocentos e cinqüenta e oito reais) para os lotes 01 e 03. Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
e 4.4.90.52.00; Fonte: 20. Data da assinatura: 29/09/2008. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO N.º 377/2008. CONTRATADO: AURINO ALVES 
DE AZEVEDO FILHO - EPP, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU nº 
119/2008. OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informá-
tica – Anti-Vírus. Valor global de R$ 90.630,00 (noventa mil, seiscentos 
e trinta reais) para o lote 02. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 

2015; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; Fonte: 20. Data 

da assinatura: 29/09/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO N.º374/2008. CONTRATADO: A BAHIANA EM-

BALAGENS LTDA: Pregão Eletrônico n.º 077/2008 – COMPEL. OBJETO: 

Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do programa 

de erradicação do trabalho infantil – PETI, a proteção social especial de 

alta complexidade, dos centros de referência em assistência social – CRAS 

e a Secretaria de Assistência Social – SEAS, do Município de Camaçari, 

incluindo transporte. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6039, 

6150, 2038, 2012 Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 0193.041, 

0193.049.0193.000; VALOR R$ 36.932,00 (trinta e seis mil novecentos e 

trinta e dois reais ) DATA DA ASSINATURA: 26/09/
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DE PREÇOS Nº 239/2008. FORNECEDOR: PRODIET FAR-
MACÊUTICA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 112/2008. 
OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 32.800,00 (trinta e dois 
mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059, 
2060 e 6066. Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20, 24 e 25. 
Data da assinatura: 26/09/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – 
SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 240/2008. FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL 112/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 18.900,00 
(dezoito mil e novecentos reais. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2059, 2060 e 6066. Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20, 24 
e 25. Data da assinatura: 26/09/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 241/2008. FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
112/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$  23.935,00 (vin-
te e três mil, novecentos e trinta e cinco reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2059, 2060 e 6066. Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 20, 24 e 25. Data da assinatura: 26/09/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2008, DA EMPRESA 
PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 258 DE 
09/06/2008:

ONDE SE LÊ VALOR GLOBAL R$ 24.721,20 (VINTE E 
QUATRO MIL, SETENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), 
LEIA-SE VALOR GLOBAL R$  24.770,20 (VINTE E QUATRO MIL, SETE-
CENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).

TERMO DE COMPROMISSO N.º 236/2008, DA EMPRE-

SA FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FAMACÊUTICO CEARENSE 
LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 274 DE 

29/09/2008:

ONDE SE LÊ VALOR GLOBAL R$ 440,00 (quatrocentos e 
quarenta reais), LEIA-SE VALOR GLOBAL R$ R$ 80.440,00 (oitenta 
mil, quatrocentos e quarenta reais).

TERMO DE COMPROMISSO N.º 157/2008, DA EMPRESA DI-
VIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 270 DE 03/09/2008:

ONDE SE LÊ VALOR GLOBAL R$ 28.295,00 (vinte e oito 
mil, duzentos e noventa e cinco reais), LEIA-SE VALOR GLOBAL R$ 
29.295,00 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais).

2008. LUIZ CARLOS CAETANO.
 
CONTRATO Nº 371/2008. CONTRATADO: EDUARDO VAROLI 

GONÇALVES. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 053/2008 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: a contratação de empresa especializada para 
execução de placas de identificação visual (Layout) em sala de aula e 
compartimentos internos e fachadas das unidades escolares de ensino do 
Município de Camaçari. Valor global de R$ 73.750,00 (setenta e três mil, 
setecentos e cinqüenta reais) Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
1007/1008; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0193.030. Data da 
assinatura: 25/09/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

TERMO DE COMPROMISSO                            

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 243/2008. FORNECEDOR: FARMACE – INDÚSTRIA 
QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL 114/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 
34.466,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais)). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059, 2060 e 6066. Elemento de 
despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20, 24 e 25. Data da assinatura: 22/09/2008. 
EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 222/2008. FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL 109/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 18.585,00 
(dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2059, 2060 e 6066. Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 20, 24 e 25. Data da assinatura: 22/09/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 223/2008. FORNECEDOR: PRODIET FAR-
MACÊUTICA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 109/2008. 
OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 2.160,00 (dois mil, cento 
e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059, 2060 
e 6066. Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20, 24 e 25. Data 
da assinatura: 22/09/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 224/2008. FORNECEDOR: FARMACE – INDÚSTRIA 
QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL 109/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 
56.850,00 (cinqüenta e seis mil, oitocentos e cinqüenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059, 2060 e 6066. Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 20, 24 e 25. Data da assinatura: 22/09/2008. EFI-
GENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO 


