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DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, NO 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 no Edital n° 
001/2007:

RESOLVE

Nomear, em regime Estatutário, para os cargos Públicos de 
Provimento Efetivo da Secretaria Municipal da Saúde, os aprovados em 
concurso Público e que atenderá a chamamento na forma do Edital abaixo 
relacionado:

CARGO: 107 - FARMACÊUTICO
Nº/Ordem  Nome               Nº. Insc.  Classificação
01  Jose Geraldo Peixoto Junior 114827  1º
02  Andreia Dias Teixeira  087958  2º
03  Camila Soares Boto Peixoto 114807  3º
04  Marcelo Tavares Pereira  120384  4º
05  André Rios Almeida   090165  5º
06  Aurenice Freitas de A. Lima 082391  6º
07  Mônica Moreira de A. Rodrigues 099275  7º

CARGO: 108  - FISIOTERAPEUTA 
Nº/Ordem Nome               Nº. Insc.  Classificação
01  Rosangela Martins Gueudeville 116562                   1º
02  Amanda de Jesus Santana 088425                        2°
03  Luciana Coelho Vianna 094227                   3°
04  Manuela Fernandes de Almeida 121202                        4°
05  Ana Claudia Conceição da Silva  086133                        5º
06  Andrea Schleu Lopes   101979                        6º

CARGO: 105 - ENFERMEIRO 
Nº/Ordem Nome              Nº. Insc.  Classificação
01  Boninne Bonanza Machado Brito 088763                      62º
02  Mariza Barbosa dos Santos 122645                      63º
03  Manuela Lima de Freitas 088131                      63º
04  Gleide Santos de Araújo 095358                      65º

CARGO: 402-TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Nº/Ordem Nome               Nº. Insc.  Classificação
01  Erica Cristina Lima  114027                      55º
 
CARGO: 204 – MÉDICO SOCORRISTA
Nº/Ordem Nome               Nº. Insc. Classificação
01                                Marinho Brito de Lima               094237                          17º

CARGO: 203 – MÉDICO PEDIATRA
Nº/Ordem Nome              Nº. Insc.  Classificação
01                     Antonio Carlos de Mattos Carvalho     116271               8°

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
09 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 
1997, devidamente instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

RESOLVE:

Retificar o Decreto de 12 de junho de 2008, da aposentada, 
Senhora ZUNALDA CIRNE DE SANTANA, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ: “Considerando os requisitos constantes no 
processo de aposentadoria nº. 0539-11/2002...”

LEIA-SE: Considerando os requisitos constantes no processo 
de aposentadoria nº. 0963-12/2006.

 
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 12 de junho de 2008, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE NOVEMBRO DE 2008. 

LUIZ CARLOS CAETANO        
Prefeito

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 0961-11/2006 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Retificar o Decreto de 31 de maio de 2006, que concedeu 
aposentadoria à servidora LEONICE BRITO, incluindo a fundamentação 
legal,  alínea “a” do inciso III do § 1º do Artigo 40 da Constituição 
Federal.

 
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 2006, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2008. 

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente
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PORTARIA Nº. 25 / 2008

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre aprovação do Desmembramento de uma área, 
com 1.220,00m², situada na Rua da Areia, localidade de Parafuso, Dis-
trito Sede, neste Município, da porção maior denominada Área 03, com  
81.701,428m², na forma indicada.  

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o quanto 
consta no processo administrativo n° 18372/2008 e demais disposições 
de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de uma Área, com 
1.220,00m², situada na Rua da Areia, localidade de Parafuso, Distrito Sede, 
neste Município, da porção maior denominada Área 03, com 81.701,428m², 
na forma indicada.  

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de proprieda-
de de MARIA JOSÉ FIGUEIREDO SANTOS, devidamente registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob matrícula de n° 6082, em 20 de março de 1986.

Art. 2° - A área desmembrada está assim descrita: 20,00m de 
frente para a Rua da Areia; 20,10m de fundo, limitando-se com proprie-
dade de Valmir Argolo da Silva; 61,00m do lado direito, limitando-se com 
propriedade do Sr. Álvaro Moreira da Silva e 61,00m do lado esquerdo, 
limitando-se com propriedade da Srª. Maria Alves dos Santos, perfazendo 
uma área total de 1.220,00m².

Art. 3° - A área remanescente possui 80.481,428m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG

Secretário de Planejamento, Urbanismo, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo, Meio Ambiente e
Desenvolvimento da GestãoSE

PL
A
N

PORTARIA Nº. 26/2008
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre aprovação do remembramento dos lotes n° 23 e 
24 da Quadra 06, medindo 500,15m² cada, situados no Loteamento Parque 
Residencial Canto das Orquídeas, Macrozona Urbana de Guarajuba, MG. 
ZU-2, Zona de Expansão Controlada – ZEC4, neste Município, em um novo 
lote, com área de 1.000,30m², na forma indicada.  

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o quanto 
consta no processo administrativo n° 19417/2008 e demais disposições 
de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos lotes n° 23 e 24 
da Quadra 06, medindo 500,15m² cada, situados no Loteamento Parque 
Residencial Canto das Orquídeas, Macrozona Urbana de Guarajuba, MG. 
ZU-2, Zona de Expansão Controlada – ZEC4, neste Município, em um novo 
lote, com área de 1.000,30m², na forma indicada.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de pro-
priedade do Sr. ANTONIO ELIAS DA SILVA, devidamente registradas no 
Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 24.221 e 24.220, ambas de 01 
de outubro de 2007.

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE 23
· 14,29m de frente para a Rua 03;
· 14,29m de fundo, limitando-se com o lote 10;
· 35,00m do lado direito, para o lote 22; 
· 35,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 24;
· Área = 500,15m².

LOTE 24
· 14,29m de frente para a Rua 03;
· 14,29m de fundo, limitando-se com o lote 09;
· 35,00m do lado direito, limitando-se com o lote 23;
· 35,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 25;
· Área = 500,15m².

Art. 3° - A área remembrada fica assim descrita e caracteri-
zada:

ÁREA TOTAL
· 28,58m de frente, para a Rua 03;
· 28,58m de fundo, limitando-se com os lotes 09 e 10;
· 35,00m do lado direito, limitando-se com o lote 22;
· 35,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 25;
· Área Total = 1.000,30m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
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PORTARIA Nº. 27/2008
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre aprovação do desmembramento de uma Área, 
medindo 10.128,35m² em duas novas áreas com 4.900,00m² e 5228,35m², 
com via de acesso pela BA 099, neste Município, na forma indicada.  

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o quanto 
consta no processo administrativo n° 17065/2008 e demais disposições 
de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de uma Área, 
medindo 10.128,35m² em duas novas áreas com 4.900,00m² e 5228,35m² 
cada, todas com via de acesso pela BA 099, estando inseridas na Macro-
zona Urbana de Catu de Abrantes, AB-ZU.2 e na Zona de Comércio e 
Serviços – ZECS 1, conforme PDDU, Lei nº 866/08, neste Município, na 
forma indicada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de propriedade 
da CANADÁ EMPREENDIMENTOS, devidamente registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob matrícula de n° 21.450, em 09 de dezembro de 2004.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA TOTAL 

Partindo do marco 1, coordenada plana 8.581.892,9414 m Nor-
te e 579.784,3054 m Leste, deste, confrontando neste trecho com BA-099 
(Estrada do Coco), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 31,42 
m e azimute plano de 251°44’14” chega-se ao marco 2, deste, confrontando 
neste trecho com BA-099 (Estrada do Coco), no quadrante Sudeste, se-
guindo com distância de 40,03 m e azimute plano de 251°29’20” chega-se 
ao marco 3, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com desenvolvimento 
de 144,74 m e raio de 955,34 chega-se ao marco 4, deste, confrontando 
neste trecho com LUIZ FERNANDO, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância de 62,45 m e azimute plano de 342°22’41” chega-se ao marco 5, 
deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 17,74 m e azi-
mute plano de 358°21’26” chega-se ao marco 6, deste, confrontando neste 
trecho com JOSÉ FAUSTO GOMES, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 17,77 m e azimute plano de 85°49’11” chega-se ao marco 7, 
deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 94,65 m e azimute 
plano de 79°38’32” chega-se ao marco 8, deste, no quadrante Nordeste, 
seguindo com distância de 76,13 m e azimute plano de 98°47’37” che-

ga-se ao marco 9, deste, confrontando neste trecho com SERRALHERIA 
PORTO SEGURO, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 
34,51 m e azimute plano de 102°18’24” chega-se ao marco 1, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:

LOTE 01

Partindo do marco 11, coordenada plana 8.581.846,3600 m 
Norte e 579.649,8395m Leste, deste, confrontando neste trecho com 
BA-099 (Estrada do Coco), no quadrante Sudeste, seguindo com de-
senvolvimento de 74,00 m e raio de 955,34 chega-se ao marco 4, deste, 
confrontando neste trecho com LUIZ FERNANDO, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 62,45 m e azimute plano de 342°22’41” chega-
se ao marco 5, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância 
de 17,74 m e azimute plano de 358°21’26” chega-se ao marco 6, deste, 
confrontando neste trecho com JOSÉ FAUSTO GOMES, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 17,77 m e azimute plano de 85°49’11” 
chega-se ao marco 7, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 47,10 m e azimute plano de 79°38’32” chega-se ao marco 
10, deste, confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 61,17 m e azimute plano 
de 158°03’24” chega-se ao marco 11 , ponto inicial da descrição deste 
perímetro.

LOTE 02

Partindo do marco 1, coordenada plana 8.581.892,9414 m 
Norte e 579.784,3054 m Leste, deste, confrontando neste trecho com 
BA-099 (Estrada do Coco), no quadrante Sudeste, seguindo com dis-
tância de 31,42 m e azimute plano de 251°44’14” chega-se ao marco 2, 
deste, confrontando neste trecho com BA-099 (Estrada do Coco), no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 40,03 m e azimute plano de 
251°29’20” chega-se ao marco 3, deste, no quadrante Sudeste, seguindo 
com desenvolvimento de 70,74 m e raio de 955,34 chega-se ao marco 11, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote ÁREA DESMEMBRADA, no 
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 61,17 m e azimute plano de 
338°03’24” chega-se ao marco 10, deste, confrontando neste trecho com 
JOSÉ FAUSTO GOMES, no quadrante Noroeste, seguindo com distância 
de 47,55 m e azimute plano de 79°38’32” chega-se ao marco 8, deste, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 76,13 m e azimute plano 
de 98°47’37” chega-se ao marco 9, deste, confrontando neste trecho com 
SERRALHERIA PORTO SEGURO, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 34,51 m e azimute plano de 102°18’24” chega-se ao marco 
1 , ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 03-08
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEF DO MÊS DE MARÇO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELINO TEODORO VIDAL DE ALMEIDA

Parecer nº 03/08
Aprovado em 14/02/08

1 – Histórico

Trata-se do processo nº03/08 das contas dos recursos financei-
ros destinados ao FUNDEF, enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de março de 2007.

2 – Análise

Examinando o processo de nº03/08, que contém as receitas 
e despesas do FUNDEF referente ao mês de março de 2007, consta-
tamos o saldo da conta Fundo de Investimentos do mês de fevereiro de 
2007 no valor de R$ 1.549.306,66 (um mil, quinhentos e quarenta e nove 
mil, trezentos e seis reais, sessenta e seis centavos), e que os recursos 
transferidos para a conta do FUNDEF neste município referente ao mês de 
MARÇO DE 2007, foi de R$ 58.487,73 (Cinqüenta e oito mil, quatrocentos 
e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) mais R$ 11.727,99 (onze 
mil, setecentos e vinte e sete reais, noventa e nove centavos), rendimentos 
de aplicação financeira do mês, totalizando R$ 1.560.539,53 (um milhão, 
quinhentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinqüenta e 
três centavos). Foi estornado para a conta do FUNDEF, conforme extrato 
o valor de R$ 58.982,85 (cinqüenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois 
reais, oitenta e cinco centavos), e foram destinados para pagamento da 
remuneração dos professores da educação básica em efetivo exercício, 
a quantia de R$ 1.557.407,27 (um milhão quinhentos e cinqüenta e sete 
mil, quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), correspondente a 
99,80% (noventa e nove, oitenta por cento) do Fundo.

Constatamos que foi gasto com a Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino no mês o valor total de R$ 3.132,26 (três mil, cento e 
trinta e dois reais e vinte e seis centavos) referente ao percentual de 0,12%, 
correspondente a outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de 
R$ 1.876,40 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) 
e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de R$ 1.255,86 
( um mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). 

Assim, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, á aplicação dos recursos transferidos no mês de março 
de 2007 foi devidamente efetivada.

Percebe-se que o valor total das despesas foi de R$1.560.539,53 
( um milhão, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e 
cinqüenta e três centavos), assim zerando o saldo da referida receita.  

   
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1.  Distribuição de Arrecadação Federal – mês de 

março/2007.  
2.  Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEF do mês de março/2007.
3.   Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

14/02/07 a 31/03/2007.
4.   Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

28/02/2007 a 30/03/2007.
5.  Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – Efetivo
6.  Processos de pagamentos – Outros Serviços de tercei-

ros – Pessoa Física - locação de veículo e de Imóvel; outros Serviços de 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 05-08
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO /2007.
RELATOR: CONSELHEIRO GUILHERME AIPERI BORGES.

Parecer nº 05/08
Aprovado em 29/02/2008

1 – Histórico
Trata-se do processo nº05/08 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

RECURSOS DO FUNDEB , enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês  maio de 2007.

2 – Análise       
Examinando-se o processo de nº 05/08, constante da Pres-

tação de Contas dos recursos financeiros do mês de maio de 2007, que 
contém as receitas e despesas do FUNDEB, constatamos a receita do 
mês no valor de R$ 5.749.979,72 (cinco mil, setecentos e quarenta e 
nove mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) 
incluindo o saldo da conta de Investimentos do mês de abril de 2007 no 
valor de R$ 2.068.543,55 (dois milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e três reais, cinqüenta e cinco centavos), a transferência de R$ 
3.646.531,22 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos 
e trinta e um reais, vinte e dois centavos), os rendimentos da aplicação 
financeira correspondente a R$ 34.904,95 (trinta e quatro mil novecentos 
e quatro reais, noventa e cinco centavos).

Observa-se, no presente processo constante ao Demonstrativo 
Financeiro dos recursos vinculados ao FUNDEB do referido mês, o gestor 
não cumpriu o que determina o artigo 22, Parágrafo Único, Incisos I, II e 
III da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o uso dos 
recursos no que concerne a destinação de 60% (sessenta por cento) para 
pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação 
Básica, que foi no valor de R$ 2.605.671,95 (dois milhões, seiscentos e 
cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) 
correspondente a 45,32% do Fundo.

No que se refere á Manutenção – Desenvolvimento do Ensino 
Básico, as despesas correntes no valor de R$ 2.522,33 (dois mil, quinhentos 
e vinte e dois reais, trinta e três centavos) correspondentes a outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física, com Locação de Imóvel e Veículo, e Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, equivalente a 0,04%.

Observamos, por fim, que o saldo da conta Fundo de Inves-
timentos é de 3.141.785,44 (três milhões, cento e quarenta e um mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de maio/2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

Diversos
FUNDEB

Terceiros – Pessoa Jurídica – Locação de Imóvel e tarifas bancárias. 

3 - Voto do Relator
Diante do exposto, manifesto voto favorável á aprovação da 

Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEF referente ao mês de 
março de 2007.

 
4 - Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEF, reunido em sessão plenária ordinária dia 14/02/08, deliberou 
e aprovou por unanimidade o parecer nº03/08.

Publique-se.

Plenário, 14 de fevereiro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
Relator
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31/05/2007 a 30/06/2007.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

31/05//2007 a 30/06/2007.
4. Transferências Constitucionais – Municípios
5. DAF – Distribuição de Arrecadação Federal mês de junho 

de 2007.
6. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/06/2007 a 
30/06/2007.

7. Processos de pagamentos de Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Física e Jurídica.

3 - Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 

contas do FUNDEB do mês de junho de 2007.

 4 - Voto do Plenário
    O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB, reunido em 
sessão plenária extraordinária dia 27/03/2008, deliberou e aprovou por 
unanimidade o parecer nº 06/08.

                                                        
Publique-se.

Plenário, 27 de março de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Genilson Moura Rocha
Relator 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 07/08
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS COSTA FALCÃO

Parecer nº 07/08
Aprovado em 18/03/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº07/08, prestação de contas dos re-

cursos do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, 
enviado através da Coordenação Financeira da Secretaria de Educação 
– SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do exercício 
financeiro do mês de julho de 2007.

2 – Análise
Os recursos transferidos para a conta do FUNDEB neste muni-

cípio referente a este mês foi de R$ 2.667.108,75 ( dois milhões, seiscentos 
e sessenta e sete mil, cento e oito reais e setenta e cinco centavos), foi 
destinado ao pagamento da remuneração dos professores da educação 
básica em efetivo exercício, quantia essa que corresponde a 90,545 dos 
recursos transferidos no mês sob exame.

Os recursos direcionados às despesas de MDE foram de R$ 
64.466,80 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, 
oitenta centavos), que equivale a 2,17% dos referidos recursos transfe-
ridos no mês, tendo despesas de R$31,50 (trinta e um reais e cinqüenta 
centavos), referentes a despesas bancárias.

Assim, nos termos, do art. 22 da Lei Federal nº11.4494 de 20 
de junho de 2007. A aplicação dos recursos transferidos no mês 07/2007 
foi devidamente efetivada.

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de julho de 2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente.
3. Extrato Investimentos financeiros mensal 
4. Processo do Credor do Banco do Brasil.

3- Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação da PRES-

TAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB REFERENTE AO 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 06-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRO GENILSON MOURA ROCHA

Parecer nº 06/08
Aprovado em 27/ 03/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº06/08 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

RECURSOS DO FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Básico, enviada através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de junho de 2007.

2 – Análise
Examinando o processo de nº06/08, que contém as receitas e 

despesas do FUNDEB referente ao mês de junho de 2007, constatamos que 
sob o exame do referido mês teve uma receita de R$ 6.668.220,95 (seis 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais e noventa e 
cinco centavos) incluindo o saldo anterior da conta de investimentos de R$ 
3.141.785,44 (três milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e oitenta 
e cinco reais, quarenta e quatro centavos), a transferência de recebimento 
do Fundo no referido mês de R$ 3.499.105,16 (três milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil, cento e cinco reais, dezesseis centavos), e o rendimento 
da aplicação financeira no mês de R$ 27.330,35 (vinte e sete mil trezentos 
e trinta reais, trinta e cinco centavos). Percebe-se que houve despesas 
correntes, e que foi destinado para a folha de pagamento do mês de junho 
no valor de R$ 3.897.366,37 (três milhões oitocentos e noventa e sete mil, 
reais e oitenta centavos) ultrapassando no mês o percentual de 60% dos 
recursos, estabelecido pela Legislação.

Assim, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, houve a observância da lei, no que estabelece o mínimo de 
60% dos recursos do FUNDEB, que devem ser destinados à remuneração 
dos profissionais do magistério pelo Município.

Constatamos também, que a Manutenção – Desenvolvimento 
do Ensino - MDE, em junho de 2007, foi de R$ 2.864,86 (dois mil, oitocentos 
e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), o percentual de 0,08%, 
ficando um saldo de R$ 2.767.989,72 (dois milhões, setecentos e sessenta 
e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais, setenta e dois centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de junho/2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

30/04/2007 a 31/05/2005/2007.
3. Extrato Investimentos Financeiros mensal – período de 

30/04/2007 a 31/05//2007
4. Conciliação Bancária – mês de maio/2007.
5. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério -  mês de maio/2007.

3 - Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação da 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB referente ao 
mês de maio de 2007.

4 – Voto do Plenário
O Conselho  Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB, reunido em sessão plenária extraordinária dia 29/02/2008, 
deliberou e aprovou por unanimidade o parecer nº 05/08.

Publique-se.

Plenário, 29 de fevereiro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Guilherme Aiperi Borges
RELATOR
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MÊS DE 07/2007.

4 – Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB, reunido em sessão plenária extraordinária dia 18/03/2008, 
deliberou e aprovou por unanimidade o parecer nº07/2008.

                                                     
Publique-se.

Plenário, 18 de março de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE CMACS/FUNDEB
Antonio Carlos Costa Falcão

Relator

el Messias Gonçalves – mês de julho e agosto/2007.
6. Processos de pagamentos de locação de imóvel – Sociedade 

Kolping  Santo Antonio do Pau Grande – mês agosto/2007.
7. Processos do Banco do Brasil S/A.

3- Voto do Relator
Diante do exposto, manifesto parecer favorável á aprovação 

das contas do FUNDEB do mês de agosto de 2007.

Camaçari, 26 de março de 2008.

Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 09-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
SETEMBRO/2007.
RELATORA: CONSELHEIRA DENISE MARIA FERREIRA MENESES

Parecer nº 09/08
Aprovado em 27/03/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº09/08 Prestação de Contas dos recur-

sos financeiros do FUNDEB, enviada através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de setembro de 2007.

2 – Análise
Examinando o processo de nº09/08, que contém as receitas e 

despesas do FUNDEB referente ao mês de setembro de 2007, constata-
mos que os recursos transferidos para a conta do FUNDEB NESTE MU-
NICÍPIO REFERENTE A ESTE REFERIDOMÊS, FOI DE R$ 2.934.560,12 
(Dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta 
reais e doze centavos), foi destinado ao pagamento da remuneração dos 
professores da Educação Básica em efetivo exercício, ultrapassando no 
mês 60% (sessenta por cento) estabelecido pela Legislação.

 Os recursos direcionados ás despesas de MDE foram de 
R$ 218.111,17 (duzentos e dezoito mil, cento e onze reais e dezessete 
centavos), equivalente a 6,48% dos recursos transferidos no mês, tendo 
despesas de R$ 64,50 ( sessenta e quatro reais, e cinqüenta centavos) 
referentes a despesas bancárias, restando um saldo de R$ 3.260.816,21 
( três milhões duzentos e sessenta mil, oitocentos e dezesseis reais e 
vinte e um centavos).

Assim, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº11.494, de 20 de 
junho de 2007, a aplicação dos recursos transferidos no mês de setembro 
de 2007, foi devidamente efetivada.

 
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de setembro de /2007.
2. Extrato de Investimento mensal do mês de setembro de 

2007.
3. Extrato de conta corrente do mês de setembro de 2007.
4. DAF – Distribuição de Arrecadamento Federal.
5. Demonstrativo Financeiro da Folha de Pagamento de Se-

tembro de 2007.
6. Processo Credor do Banco do Brasil. 

4 –  Voto da Relatora
Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação da 

prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao mês de se-
tembro de 2007.

Camaçari, 27 de março de 2008.

Denise Maria Ferreira Meneses
Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 08-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELINO TEODORO VIDAL DE ALMEIDA

Parecer nº08/08
Aprovado em 27/03/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº08/08 das contas dos recursos finan-

ceiros destinados ao FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Básico, enviadas através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente as despesas do 
exercício financeiro do mês de agosto de 2007.

2 – Análise
Examinando o processo de nº08/08, constante da prestação 

de contas dos recursos financeiros do mês de agosto de 2007, que contém 
as receitas e despesas do FUNDEB, constatamos o montante da receita 
do mês no valor de R$ 6.245.102,25 ( seis milhões, duzentos e quarenta e 
cinco mil, cento e dois reais e vinte e cinco centavos) incluindo aí o saldo 
do mês anterior de R$ 2.737.994,33 ( dois milhões, setecentos e trinta e 
sete mil,novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), a 
transferência recebida do FUNDEB, no valor R$ 3.648.269,03 ( três mi-
lhões, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e três centavos), os rendimentos da aplicação financeira correspondente 
a R$ 38.838,89 (trinta e oito, oitocentos e trinta e oito reais, oitenta e nove 
centavos). Observa-se, no presente processo constante do demonstrativo 
financeiro dos recursos vinculados ao FUNDEB do referido mês, que o 
gestor cumpriu o que determina a legislação que regulamenta o uso dos 
recursos no que concerne a destinação de 60% (sessenta por cento) para 
pagamento da Folha do Ensino Básico, chegando a ir além pois o valor 
de R$ 2.119.460,16 (dois milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e 
sessenta reais e dezesseis centavos) correspondente a 61,11% (sessenta 
e um , onze por cento) do fundo.

 No que se refere à Manutenção – Desenvolvimento do Ensino 
Básico, as despesas correntes correspondem a R$ 2.233,93 (dois mil, du-
zentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), equivalente 0,11% 
(zero onze por cento) ficando bem aquém dos 40% (quarenta por cento) 
previsto como teto do FUNDEB para este fim.

Observamos, por fim, que o saldo da conta fundo de investi-
mento nº48.856-9 é de R$ 3.225.709,03 (três milhões, duzentos e vinte e 
cinco mil, setecentos e nove reais e três centavos).

     
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de agosto/2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

31/07/07 a 31/08/2007.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

31/07//2007 a 31/08/2007.
4. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/08/2007 a 
31/08/2007.

5. Processos de pagamentos de locação de veículo – Mano
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 10-08
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRA SIMONE DOS SANTOS FERREIRA

Parecer nº10/08
Aprovado em 08/04/2008

1 – Histórico
Trata-se do processo nº10/08 das contas dos recursos finan-

ceiros destinados ao FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Básico, enviadas através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de outubro de 2007.

2 – Análise
Examinando o processo de nº10/08, que contém as receitas e 

despesas do FUNDEB referente ao mês de outubro de 2008, constatamos 
que houve a estrita observância da emenda constitucional, que estabe-
lece o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB devem ser destinados 
à remuneração dos profissionais do Magistério pelo município, que sob o 
exame do referido mês teve uma receita de R$ 6.861.043,04 ( seis milhões, 
oitocentos e sessenta e um mil, quarenta e três reais e quatro centavos) 
incluindo o saldo anterior da conta de investimentos de R$ 3.260.816,21 ( 
três milhões, duzentos e sessenta  mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte 
e um centavos), a transferência de recebimento de FUNDEB no referido 
mês de R$ 3.564.770,99 ( três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, 
setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), e o rendimento da 
aplicação financeira no mês de R$ 35.455,84 (trinta e cinco mil, quatrocen-
tos e cinqüenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos). Percebe-se que 
houve despesas correntes, e que foi destinado para as folhas de pagamento 
dos meses de outubro no valor de R$ 2.156.721,07( dois milhões e cento 
e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e sete centavos) o 
percentual de 60,50% (sessenta , cinqüenta por cento).

Constatamos também, que a Manutenção – Desenvolvimento 
do Ensino - MDE, em outubro de 2007, foi de R$ 366.336,83 ( trezentos e 
sessenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), 
o percentual de 15,35% ( quinze, trinta e cinco por cento), ficando um saldo 
de  R$ 3.475.338,84 ( três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, 
trezentos e trinta e oito reais, oitenta e quatro centavos).

     
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de outubro/2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

28/09/2007 a 31/10/2007.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

28/09//2007 a 31/10/2007.
4. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/10/2007 a 
31/10/2007.

5. Processos de pagamentos de locação de veículo – Manoel 
Messias Gonçalves – mês de setembro/2007.

6. Processos de pagamentos de locação de imóvel – Sociedade 
Kolping  Santo Antonio do Pau Grande – mês setembro/2007.

7. Processos de pagamentos : Limpec; J. Martins & Cia Ltda; 
Ulyfrion e  Modecor Comércio de Móveis e Decorações Ltda

8. Processos do Banco do Brasil S/A.

3- Voto do Relatora
Diante do exposto, manifesto parecer favorável á aprovação 

das contas do FUNDEB do mês de outubro de 2007.

Camaçari, 07 de abril de 2008.

SIMONE DOS SANTOS FERREIRA
Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 11-08
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO/2007.
RELATOR: CONSELHEIRO GUILHERME AIPERI BORGES

Parecer nº 11/08
Aprovado em 27/03/2008

1 – Histórico
Trata-se do processo nº11/08 Prestação de Contas dos recur-

sos financeiros do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Básico, enviada através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de novembro de 2007.

2 – Análise
Examinando o processo de nº11/08, que contém as receitas e 

despesas do FUNDEB referente ao mês de novembro de 2007, constata-
mos que houve a estrita observância da Lei, que estabelece o mínimo de 
60% dos recursos do FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos 
profissionais do Magistério pelo município, que sob o exame do referido mês 
teve uma receita de R$ 6.804.497,71 (seis milhões, oitocentos e quatro mil, 
quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) incluindo o 
saldo anterior da conta de investimentos de R$ 3.475.338,84 (três milhões, 
quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais, oitenta 
e quatro centavos), a transferência de recebimento do Fundo no referido 
mês de R$ 3.292.149,52 (três milhões, duzentos e noventa e dois mil, cento 
e quarenta e nove reais, cinqüenta e dois centavos), e o rendimento da 
aplicação financeira no mês de R$ 37.009,35 (trinta e sete mil nove reais, 
trinta e cinco centavos). Percebe-se que houve despesas correntes, e que 
foi destinado para a folha de pagamento do mês de novembro no valor de 
R$ 3.018.212,52 (três milhões e dezoito mil, duzentos e doze reais e cin-
qüenta e dois centavos) o percentual de 91,68% dos recursos transferidos 
para o fundo de investimento no mês referido.

Assim, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, a aplicação dos recursos transferidos no mês de novembro 
de 2007 foi devidamente efetiva da.

Constatamos também, que a Manutenção – Desenvolvimento 
do Ensino - MDE, em novembro de 2007, foi de R$ 129.851,33 (cento e 
vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta um reais e trinta e três centavos), o 
percentual de 2,27%, ficando um saldo de R$ 3.656.433,86 ( três milhões, 
seiscentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais, oitenta 
e seis centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de novembro/2007.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

31/10//2007 a 30/11/2007.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

31/10//2007 a 30/11/2007.
4. Processos de pagamentos correspondentes a Folha 

dos Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/11/2007 a 
30/11/2007.

5. Processos de pagamentos de Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Física e Jurídica.

3- Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 

contas do FUNDEB do mês de novembro de 2007.

4 – Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, reunido em sessão 
plenária extraordinária dia 27/03/2008, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer nº 11/08.

                                                        
Publique-se.

Plenário, 27 de março de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Guilherme Aiperi Borges
Relator
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 143/2008, que 
tem como objeto o Registro de Preços de Medicamentos – Soluções, 
Saneantes e domisaneantes, às empresas: INDÚSTRIA FARMACÊUTI-
CA RIOQUIMICA LTDA, para o lote 01 com o valor global de R$17.496,00 
(dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais); STOCK DIAG-
NÓSTICOS LTDA, para o lote 03 com o valor global de R$22.200,00 (vinte 
e dois mil e duzentos reais); VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, para os lotes 05 e 07 com o valor global de R$ 473.980,00 (quatro-
centos e setenta e três mil, novecentos e oitenta reais) e SANEATIVO 
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA - ME, para o lote 06, com o 
valor global de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais). Os lotes 02 e 04 
foram fracassados. Data da Homologação: 04/12/2008. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a Concorrência nº. 017/2008 – Comissão Setorial Perma-
nente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a contratação 
de empresa serviços de ampliação da Unidade Escolar Yolanda Pires no 
Município, no Valor Total de 1.013.988,40 (um milhão, treze mil, novecen-
tos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Data da Homologação: 
25/11/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 139/2008, 
que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Acesso à Internet e Comunicação de Dados 
em Tecnologia Móvel para utilização em 32 (trinta e dois) Notebooks 
ou Desktops e Acesso via Serviço Móvel Pessoal para ligação LDN 
– Longa Distância Nacional nas Modalidades VC2 e VC3, a partir de 
Terminais da Operadora VIVO, à empresa: CLARO S.A para o lote 01 
com o valor global de R$ 34.521,60 (trinta e quatro mil, quinhentos e 
vinte e um reais e sessenta centavos). O lote 02 foi fracassado. Data 
da Homologação: 05/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 144/2008, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Medicamentos, às em-
presas: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALA LTDA 
para os lotes 01, 02, 03 e 10 com o valor global de R$ 31.760,00 (trinta e 
um mil, setecentos e sessenta reais); LABORATÓRIO NEO QUÍMICA 
COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA para o lote 04 com o valor global de 
R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais); EMS S/A para o lote 
09 com o valor global de R$ 393.250,00 (trezentos e noventa e três mil, 
duzentos e cinquenta reais) e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA para o lote 11 com o valor global de R$ 33.600,00 (trinta e três mil 
e seiscentos reais). Os lotes 05, 06, 07 e 08 foram fracassados. Data da 
Homologação: 25/11/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 151/2008, 
que tem como objeto a Aquisição de Copiadora Digital, à empresa EXE-
CUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-
TÓRIO LTDA, para o único lote com o valor global de R$ 6.600,00 (seis 
mil e seiscentos reais). Data da Homologação: 05/12/2008. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO. 

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 152/2008, 
que tem como objeto a Aquisição de um Aparelho de Raios-X, incluindo 
instalação, à empresa VMI INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, para o único 
lote com o valor global de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Data 
da Homologação: 03/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. 

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 159/2008, 
que tem como objeto a Aquisição de Impressos Gráficos – Agendas e 
Folders, à empresa ID ARTES E EVENTOS LTDA - MICROEMPESA, para 
os lotes 01, 02 e 03 com o valor global de R$147.800,00 (cento e qua-
renta e sete mil e oitocentos reais). Data da Homologação: 05/12/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

AVISO DE LICITAÇÃO

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 145/2008

Objeto: Registro de Preços de Reagentes Hematologia. Aber-
tura: 06/01/2009 às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 160/2008

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços de Tratamento Piso, compreendendo os serviços de limpeza, 
assepsia, com aplicação de produtos, remoção de sujidade e manutenção 
de limpeza. Abertura: 05/01/2009 às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 161/2008

Objeto: Aquisição de Veículos Abertura: 08/01/2009 às 
09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 162/2008

Objeto: Aquisição de GPS. Abertura: 09/01/2009 às 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 163/2008

Objeto: Aquisição de uma Câmara de refrigeração científica. 
Abertura: 12/01/2009 às 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 164/2008

Objeto: Prestação de serviço de desinsetização, descupiniza-
ção e desratização, com fornecimento de mão de obra, controle e acom-
panhamento de pragas. Abertura: 13/01/2009 às 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 165/2008

Objeto: Aquisição de Móveis Hospitalares – Maca, Carrinho 
Auxiliar, Cadeiras, Mocho, Mesa etc.  Abertura: 14/01/2009 às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 166/2008

Objeto: Registro de Preços de Equipo Para Infusão de Medica-
mentos Injetáveis ou Hemoderivados. Abertura: 15/01/2009 às 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL - SESAU Nº 167/2008

Objeto: Aquisição de Camisas de Malha e Bonés. Abertura: 
16/01/2009 às 09:00h. 

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 - 10/12/2008.

 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que realizará as licitações abai-
xo relacionadas, no auditório da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio, localizado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Cen-
tro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de Educa-
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O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relaciona-
das, no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado 
na Rua Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da 
Secretaria Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

PREGÃO N.º 163/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de equipamentos de videomonitoramento 
para implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais com 
ampliação de rede de monitoramento, para integração sistêmica e mul-
tidisciplinar do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI. ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 31/12/2008 a partir das 
8 h, ABERTURA DE PROPOSTA: 05/01/2009 às 09 horas e DISPUTA: 
05/01/2009 às 11 horas. PREGOEIRO: Marcelo Cristino dos Santos.

PREGÃO N.º 164/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de móveis para implantação dos Gabine-
tes de Gestão Integrada Municipais com ampliação de rede de monitora-
mento, para integração sistêmica e multidisciplinar do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. ACOLHIMENTO DE 
PROPOSTA: 31/12/2008 a partir das 8 h, ABERTURA DE PROPOSTA: 
05/01/2009 às 09 horas e DISPUTA: 05/01/2009 às 11 horas. PREGOEIRO: 
Sayonara Melo da Silva.

PREGÃO N.º 165/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de equipamentos de refrigeração para 
implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais com ampliação 
de rede de monitoramento, para integração sistêmica e multidisciplinar do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. 
ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 31/12/2008 a partir das 8 h, ABERTURA 
DE PROPOSTA: 05/01/2009 às 09 horas e DISPUTA: 05/01/2009 às 11 
horas. PREGOEIRO: Joseane Adriana da Silva.

PREGÃO N.º 166/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para 
implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais com ampliação 
de rede de monitoramento, para integração sistêmica e multidisciplinar do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. 
ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 31/12/2008 a partir das 8 h, ABERTURA 
DE PROPOSTA: 05/01/2009 às 09 horas e DISPUTA: 05/01/2009 às 11 
horas. PREGOEIRO: Ana Paula Souza Silva.

PREGÃO N.º 167/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para im-
plantação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais com ampliação 
de rede de monitoramento, para integração sistêmica e multidisciplinar do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. 
ACOLHIMENTO DE PROPOSTA: 31/12/2008 a partir das 8 h, ABERTURA 
DE PROPOSTA: 05/01/2009 às 09 horas e DISPUTA: 05/01/2009 às 11 
horas. PREGOEIRO: Matildes Paiva de São Bento.

PREGÃO N.º 168/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em forneci-
mento de refeições prontas para serem consumidas pelos Brigadistas e 
Agentes da Defesa Civil do Município de Camaçari incluindo transporte. 
ABERTURA DE PROPOSTA: 05/01/2009 às 09 horas. PREGOEIRO: Ana 
Carla Costa Paim.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de Ca-
maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 12/12/2008. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COMPEL.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade n.º  133/2008 – Processo n.º 
1278/2008.. CONTRATADO: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREN-
DIZAGEM DO TRANSPORTE. OBJETO: Contratação do Senat, para 
realização do Curso de Condutores de Veículos de Transporte 
de Emergência a motoristas do Samu, conforme Portaria 2048/
GM, iniciando-se em 11/10 com data de término a combinar, das 
08:00 às 17:00h no auditório da Vigilância Sanitária no Municí-
pio de Camaçari. Valor global: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 

ção, térreo, Camaçari, Bahia.

PREGÃO N.º 154/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de locação de grupos geradores, para serem utilizados nos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. ABER-
TURA DE PROPOSTA: 24/12/2008 às 09 horas. PREGOEIRO: Marcelo 
Cristino dos Santos.

PREGÃO N.º 155/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de locação de equipamentos de sonorização e iluminação, para 
serem utilizados nos palcos que serão instalados nos eventos realizados 
pela Administração Municipal de Camaçari. ABERTURA DE PROPOSTA: 
24/12/2008 às 11 horas. PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva.

PREGÃO N.º 156/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviço de locação de veículos, para atender às necessidades dos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. ABERTURA 
DE PROPOSTA: 24/12/2008 às 13 horas. PREGOEIRO: Joseane Adriana 
da Silva.

PREGÃO N.º 157/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviço de buffet e decoração, para atender às necessidades dos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari, incluindo 
transporte. ABERTURA DE PROPOSTA: 29/12/2008 às 09 horas. PRE-
GOEIRO: Marcelo Cristino dos Santos.

PREGÃO N.º 158/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviço de fornecimento de refeições prontas, lanche e gelo, para 
atender os eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari, 
incluindo transporte. ABERTURA DE PROPOSTA: 29/12/2008 às 11 horas. 
PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva.

PREGÃO N.º 159/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de locação de toldos, para serem utilizados durante os eventos 
realizados pela Administração Municipal de Camaçari. ABERTURA DE 
PROPOSTA: 29/12/2008 às 13 horas. PREGOEIRO: Joseane Adriana 
da Silva.

PREGÃO N.º 160/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de locação de sanitários químicos portáteis, para serem utili-
zados nos eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. 
ABERTURA DE PROPOSTA: 30/12/2008 às 09 horas. PREGOEIRO: 
Marcelo Cristino dos Santos.

PREGÃO N.º 161/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de locação de rádios comunicadores, para serem utilizados nos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. ABERTURA 
DE PROPOSTA: 30/12/2008 às 11 horas. PREGOEIRO: Sayonara Melo 
da Silva.

PREGÃO N.º 162/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de segurança patrimonial desarmada, para eventos realizados 
pela Administração Municipal de Camaçari. ABERTURA DE PROPOSTA: 
30/12/2008 às 13 horas. PREGOEIRO: Joseane Adriana da Silva.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de Ca-
maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 12/12/2008. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COMPEL.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 284 - de 06 a 12 de dezembro de 2008 PÁGINA 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Contratos

E COMÉRCIO LTDA, PREGÃO PRESENCIAL - SESAU N.º 152/2008. 
OBJETO: Aquisição de Aparelho de Raios-X, incluindo instalação 
Valor global de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Dotação Orça-
mentária: Projeto/Atividade: 6066; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00; 
Fontes: 20 e 25. Data da assinatura: 05/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO     

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 277/2008. FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRE-
SENCIAL 142/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 
26.120,00(vinte e seis mil cento e vinte reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2059 2060 e 6066 Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 20 24 e 25. Data da assinatura: 20/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 278/2008. FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
142/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 44.000,00 
(quarenta e quatro mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2059 2060 e 6066; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20 24 e 
25. Data da assinatura: 20/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – 
SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 279/2008. FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
142/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059 2060 e 6066; 
Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20 24, e 25. Data da assi-
natura: 20/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA 
DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 290/2008. FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
148/2008. OBJETO: PENSO – AVENTAL, SAPATILHA, ADAPTADORES 
PARA TUBOS DE COLETA, BOLSA COLETORA ETC. Valor global de 
R$ 37.122,45 (trinta e sete mil cento e vinte e dois reais e quarenta e 
cinco centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015, 2059, 
6066 e 6058; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20 25 e 26. 
Data da assinatura: 28/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – 
SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 291/2008. FORNECEDOR: PMH PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL: 
148/2008. OBJETO: PENSO – TUBOS PARA COLETA. Valor global de 
R$ 20.980,00 (vinte mil, novecentos e oitenta reais). Dotação Orçamen-
tária: Projeto/Atividade: 2015, 2059, 6066 e 6058; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 20 25 e 26. Data da assinatura: 28/11/2008. EFIGE-
NIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 284/2008. FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL 144/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 31.760,00 
(trinta e um mil setecentos 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: 26/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 285/2008. FORNECEDOR: LABORATORIO 
NEO QUIMICA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL 144/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 
28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2059 2060 e 6066; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 20 24 e 25. Data da assinatura: 26/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 286/2008. FORNECEDOR: EMS S/A. LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL 144/2008. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor 
global de R$ 393.250,00 (trezentos e noventa e três mil duzentos e 
cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059 2060 
e 6066; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20 24, e 25. Data 

reais). Fundamentada no Art. 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação:  10/10/08.

Termo de Inexigibilidade n.º 146/2008 – Processo n.º 
1401/2008. CONTRATADO: NN PRODUÇÕES EVENTOS E BUFFET 
LTDA. OBJETO: Contratação de artistas e bandas: Carol Assemany, 
Rege FX, Nara Si, Dj Markus Thandera e Só Potencia, através de seu 
representante exclusivo a empresa NN produções Eventos e Buffet 
Ltda, para apresentação musical no evento “Semana Global do Em-
preendedorismo”, que será realizado no período de 19 á 23/11/08 na 
Casa do Trabalho em Camaçari. Valor global: R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação:  14/11/08.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 
A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 

suas atribuições, torna público que no dia 05/12/2008 foi FRACASSADO 
o PREGÃO PRESENCIAL – SESAU 155/2008, que tem como objeto a 
Aquisição de GPS. Camaçari - Bahia, 05/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
EDUCAÇÃO, torna público, para conhecimento dos interessados que foi 
fracassado o Pregão Eletrônico nº 078/2008 – Cosel/Educação, cujo 
objeto é a aquisição de leitora óptica para ler gabaritos de provas apli-
cadas aos alunos da rede municipal de ensino. Camaçari, 05/12/2008. 
Miriam Alves dos Santos - Pregoeira.

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 156/2008, que tem como 
objeto o Registro de Preços de Equipo Para Infusão de Medicamen-
tos Injetáveis ou Hemoderivados. Data da Homologação: 08/12/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município nº 2008.282 onde 
leu-se: Valor Homologado a empresa Arborize Paisagismo e Meio Ambiente 
Ltda referente ao Convite nº 028/2008 no valor de R$ 56.101,60. Leia-se: 
R$ 72.661,60. Luiz Carlos Caetano – Prefeito.

Na publicação do Diário Oficial do Município nº 2008.282 onde 
leu-se: Valor do Contrato nº 392/2008 entre o Município e a  empresa 
Arborize Paisagismo e Meio Ambiente Ltda no valor de R$ 56.101,60. 
Leia-se: R$ 72.661,60. Luiz Carlos Caetano – Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0510/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 
146/2008. CONTRATADO: NN PRODUÇÕES EVENTOS E BUFFET 
LTDA. OBJETO: Contratação de artistas e bandas: Carol Assemany, 
Rege FX, Nara Si, Dj Markus Thandera e Só Potencia, através de seu 
representante exclusivo a empresa NN produções Eventos e Buffet 
Ltda, para apresentação musical no evento “Semana Global do Empre-
endedorismo”, que será realizado no período de 19 á 23/11/08 na Casa 
do Trabalho em Camaçari. Valor global: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 00. Data da assinatura: 14/11/08. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0511/2008 CONTRATADO: MCM CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , LICITAÇÃO: CONCORRENCIA nº. 
017/2008- Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, 
que tem como objeto a contratação de empresa  ampliação da Unidade 
Escolar Yolanda Pires no Município, no Valor Total de 1.013.988,40 (hum 
milhão, treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1008; Elemento de despesa: 
4490.51 - Fonte: 0193.030. Data da assinatura: 25/11/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 512/2008. CONTRATADO: VMI INDÚSTRIA 
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que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 474/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Greiciane Cardoso 
das Neves ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 477/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Joilda de Sousa 
Santos  ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 483/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José Andrade 
de Moura ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 466/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José Crispim  Alves 
de Araujo ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12; Assinatura:  03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 504/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José Vieira da Silva  
; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situa-
ção de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na data 
da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo 
com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento será 
efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota fiscal 
avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Projeto 
Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12; 
Assinatura:  1711/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 516/2008; Contratante: Município de Cama-
çari – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Luzinete 
Pereira dos Santos ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 

da assinatura: 26/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 287/2008. FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGI-
CA RIOCLARENSE LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 144/2008. 
OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 33.600,00 (trinta e três 
mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2059 
2060 e 6066; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 20 24, e 25. 
Data da assinatura: 26/11/2008. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – 
SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 276/2008. FORNECEDOR: PMH PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
141/2008. OBJETO: REAGENTES IMUNOLOGIA. Valor global de R$ 
27.708,00 (vinte e sete mil, setecentos e oito reais). Dotação Orçamen-
tária: Projeto/Atividade: 6058, 6066 e 2015 ELEMENTO DE DESPESAS: 
3390.30.00.00; Fonte: 20, 25 e 26. Data da assinatura: 26/11/2008. EFI-
GENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E CONTRATOS

Contrato n° 456/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Cláudio Bran-
dão da conceição Junior ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pa-
gamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 425/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Cleuza Maria Costa; 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura fa-
miliar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situação 
de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na data da 
assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo 
com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento será 
efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota fiscal 
avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Projeto 
Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 463/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Edelzuita dos Anjos 
Monteiro ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 465/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Ednaldo Cristó-
vão Alves ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa  devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: 
Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 467/2008; Contratante: Município de Cama-
çari – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Eliana 
Alves dos Santos Costa; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
de produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais 
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4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 520/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Irene Alcina de 
Santana Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 443/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Maria Betâ-
nia de Santana Ferreira; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pa-
gamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 491/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Tomé de Souza 
; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situa-
ção de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na data 
da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo 
com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento será 
efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota fiscal 
avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Projeto 
Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 1711/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 514/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Lídia Silva dos 
Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 461/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Joemilton dos 
Santos Chagas; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 485/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José 
Carlos Bispo dos Anjos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 

(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12; Assinatura:  17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 517/2008; Contratante: Município de Camaça-
ri – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Manoel da 
Conceição Pires dos Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
de produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais 
que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12; Assinatura:  17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 481/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Narciso Pinheiro 
da Costa; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12; Assinatura:  03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 464/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Sara Monteiro de 
Jesus Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12; Assinatura:  17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 5192008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Verusca de Jesus 
Correa  ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12; Assinatura:  17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 515/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Luiz Carlos Barbosa 
de Souza; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 422/2008; Contratante: Município de Cama-
çari – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Antonio 
Carlos Zaga Cantalino; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
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SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 482/2008; Contratante: Município de Camaçari – Sec-
retaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Nivaldo Franco Correia 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situ-
ação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 452/2008; Contratante: Município de Camaçari – Sec-
retaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Angelino dos Santos; 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situ-
ação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 458/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Deivid de Souza 
Albuquerque Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 503/2008; Contratante: Município de Camaçari – Sec-
retaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José Jorge Batista dos 
Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 490/2008; Contratante: Município de Camaçari – Sec-
retaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Temístocles José de 
Souza ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 1711/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 518/2008; Contratante: Município de Camaçari – Sec-
retaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Rene Franco de San-
tana; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamen-
to será efetuado em ate 20 dias, conta- dos a partir da protocolização da 
nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: 
Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recur-
so: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 448/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Francisco Matias 
Lopes dos Anjos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produ-
tores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que aten-
dem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; 
Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a 
partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 418/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Julival Machado 
Luz; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), 
de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o paga-
mento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização 
da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Finan-
ceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de 
Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 407/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Almir Ferreira Luz 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situ-
ação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na 
data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 434/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Maria Helena 
Cunha Fischer; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores 
da agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem 
pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses 
e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (qua-
tro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Paga-
mento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da 
protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Bar-
bosa Neto – Município.

Contrato n° 432/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Gregório Soares 
dos Santos Filho ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produ-
tores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que aten-
dem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; 
Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a 
partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 439/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Vinicius dos san-
tos de Jesus; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores 
da agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem 
pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses 
e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (qua-
tro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Paga-
mento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da 
protocolização da nota fiscal avulsa devidamente ates-tada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Bar-
bosa Neto – Município.

Contrato n° 472/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Geisiane Batis-
ta Franco; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores 
da agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem 
pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) me-
ses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
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(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; 
Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a 
partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 433/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Wilson Co-
lombiano Matos dos Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
de produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais 
que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 424/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Márcio Neves 
Conceição Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (qua-
tro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Paga-
mento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da 
protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Bar-
bosa Neto – Município.

Contrato n° 449/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Ailton Nascimento 
Regis; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 428/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Frank de Jesus 
Nazaré ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da ag-
ricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 468/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Elirejane da Con-
ceição Leal Lima; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produ-
tores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que aten-
dem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; 
Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Ele-mento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Bar-
bosa Neto – Município.

Contrato n° 435/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Osmario Dias 
dos Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (qua-
tro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Paga-
mento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da 
protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; 
Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Bar-
bosa Neto – Município.

Contrato n° 416/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Pedro Almir Coutin-
ho; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 410/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Edna Paula Nazaré 
da Silva Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da ag-
ricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 497/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Joselice Socorro 
da Silva; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da ag-
ricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 476/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Ivo da Paixão Ob-
jeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura famil-
iar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situação 
de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na data da 
assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo 
com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento será 
efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota fis-
cal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Projeto 
Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 415/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Marcos Alves 
Sobreiro; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da ag-
ricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 412/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: José Bezerra de 
Araújo Neto ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 414/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Luiz Alberto 
de Souza Santos; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produ-
tores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$
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4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP; Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 427/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Edinaide Dantas da 
Silva; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 437/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Pedro Azevedo de 
Oliveira; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da ag-
ricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá 
inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o 
pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 501/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Nilvanda Siqueira 
Delmondes Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 521/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Joseana Adelaide 
Oliveira Arouca; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores 
da agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem 
pessoas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses 
e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 459/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Dilma Santos da 
Cruz Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), 
de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o paga-
mento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização 
da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Finan-
ceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de 
Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; 

Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 499/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Jurandir Araújo 
Nascimento ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 1711/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Contrato n° 470/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Enivaldo Rios; Ob-
jeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura famil-
iar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em situação 
de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio na data da 
assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo 
com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  o pagamento será 
efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota fis-
cal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Projeto 
Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 488/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Rita Siqueira 
Delmondes; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pes-
soas em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e 
terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  
mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento:  
o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocoli-
zação da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Fi-
nanceiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte 
de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Mu-
nicípio.

Extratos de Termos Aditivos de Contratos

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 156/2008; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Semeador Comercio de Produtos 
Agropecuários Ltda. - ME ; Objeto: alterar a cláusula terceira, do  instru-
mento original;  Prazo: será de 90 (noventa) dias;  Preço: Por se tratar 
do presente termo aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
prestação , de serviços contratados , constante na Cláusula Primeira 
do Primeiro Termo Aditivo, ao contrato de origem é de R$ 11.887,49,00 
(onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) , 
permanece sem sofrer qualquer alteração fica mantida a forma de paga-
mento prevista na Cláusula Segunda do contrato original.  Assinatura: 
22/10/2008; Luiz Carlos Caetano – Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato n° 156/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contrat-
ado: Semeador Comercio de Produtos Agropecuários Ltda. - ME ; Ob-
jeto: Retificar o valor correspondente ao decréscimo, indicado no caput 
da Cláusula Segunda – do preço, do Primeiro Termo Aditivo, ao contrato 
original. Da Ratificação: Em razão do equivoco constatado no caput da 
Cláusula Segunda – Do preço do primeiro Termo aditivo do contrato origi-
nal, necessário que se proceda á correção necessária. “Onde se lê R$ 
3.962,51(três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e um 
centavos), no caput da Cláusula Segunda – Do preço do Primeiro termo 
Aditivo ao Contrato original nº. 156/2008, leia-se” 3.962,79 (três mil, nove-
centos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Assinatura: 
23/10/2008; Luiz Carlos Caetano – Município.


