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Diário Oficial
População aprova a Praça do Alto da Cruz
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Elevar a auto-estima, valorizar os imóveis 
e atrair um maior número de pessoas para a re-
gião, são os principais benefícios apontados por 
empresários e moradores do bairro Alto da Cruz 
sobre a nova praça, que será entregue à comuni-
dade no dia 20 de junho, sábado, às 19h.

A expectativa é grande para os cerca 
de 3 mil moradores do bairro que já estão em 
clima de São João para receber o novo espaço. 
Para a moradora e recepcionista da pousada 
Alto da Cruz, Tatiane da Silva Carvalho, “o novo 
equipamento é mais uma importante área de 
lazer que permite o aumento da auto-estima dos 
moradores”.

Já para Aclenilda Ferreira, proprietária do 
restaurante Casa de Taipa e do consultório odon-
tológico Prevdente, localizado em frete a nova 
área de lazer do Alto da Cruz, “além de valorizar 
os imóveis, a praça irá aumentar o movimento 
de pessoas, que freqüentarão o comércio local 
gerando mais emprego e renda”, conclui.

 
PRAÇA
Totalmente remodelada, a praça do Alto 

da Cruz terá a quadra de esporte relocada, o 
que dá mais visibilidade às demais áreas de 
lazer como o parque infantil e a nova área de 
alimentação, composta por sete boxes, entre 
lanchonetes e bares.

Um monumento com espelho d’água dá 
um toque especial ao equipamento, que será 
contemplado ainda com estacionamento, sistema 
de iluminação cênica, paisagismo com irrigação 
automática e pisos em porcelanato e granito. 

Bancos, banheiros feminino e masculi-
no, além de rampas de acesso para deficientes 
físicos complementam o novo equipamento. Eco-
logicamente correto, o projeto da praça, mantêm 
todas as árvores existentes no local.

Com o objetivo de fazer um processo 
seletivo com transparência e seriedade, a Secre-
taria da Habitação (Sehab) de Camaçari, divulga 
a lista dos 1.444 inscritos para a aquisição do 
Residencial Morada dos Pinheiros, do Progra-
ma de  Arrendamento Residencial (PAR). A lista 
pode ser encontrada no site oficial da Prefeitura 
www.camacari.ba.gov.br, na seção editais, do 
menu lateral. 

O processo de licitação para contrata-
ção da empresa que irá realizar as entrevista e 
seleção dos inscritos deve acontecer até agosto. 
Também fica a cargo da contratada a adminis-
tração do condomínio, que deve ficar pronto em 
dezembro.

Após o processo licitatório, os cadastra-
dos serão convidados, por ordem de inscrição, 
para entrevista. Na ocasião, será necessário 
apresentar à Caixa os documentos de identidade, 
CPF, comprovantes de renda e residência.

A Cidade do Saber Professor Raymundo 
Pinheiro lançou mais um importante meio de 
comunicação com a comunidade. Mundo do 
Conhecimento para Toda a Família é o título da 
publicação que traz informações sobre os proje-
tos de um dos maiores complexos de inclusão 
pelo conhecimento do país.

Com um visual diferente e de fácil lei-
tura, a revista conta um pouco da história da 
Cidade do Saber e da vontade do prefeito Luiz 
Caetano em construir um espaço para atender a 
população carente. Segundo ele, “com o melhor 
das melhores escolas e centros de educação e 
artes do país”.

A revista se insere num projeto mais am-
plo, que inclui a Cidade do Saber Móvel e o portal 
na internet. Segundo a diretora do complexo, 
Ana Lúcia Silveira, a revista é fruto da parceria 
da Cidade do Saber com o empresariado.  Ela 
acredita que a publicação é apenas o começo 
deste casamento. 

Sehab divulga lista
dos 1.444 inscritos para

aquisição no PAR

Revista amplia
atuação do complexo

Cidade do Saber

Os quatro dias do Camaforró, maior 
São João da Região Metropolitana, terão 
cobertura em tempo real. O site oficial da 

Prefeitura, www.camacari.ba.gov.br, reúne as 
informações e dicas para todas as pessoas 

que vão curtir a festa em Camaçari.
Quem quiser saber das novidades, 

toda programação ou opções de lazer do 
Município deve acessar o site e conferir tudo 
o que está acontecendo no melhor São João 
da região. Na página inicial vai poder saber 

as notícias e acompanhar em tempo real 
tudo que rola no Espaço Camaçari.

Os internautas ainda poderão saber 
informações sobre o funcionamento do trân-
sito e horários dos transportes coletivos. O 

site informa ainda os serviços oferecidos nos 
quatro dias de festa. 

Site da Prefeitura
faz transmissão
em tempo real

No mesmo espaço, uma nova praça com arquitetura de primeiro mundo

Os servidores da Prefeitura de Camaçari vão comemorar o São João com dinheiro no 
bolso. Hoje (19/06), a administração municipal credita o pagamento do mês de junho e a 
primeira parcela do 13º salário, antecipados.
A iniciativa faz parte da política de valorização do servidor municipal, praticada pela admi-
nistração municipal. A medida vai injetar cerca de R$ 15 milhões na economia e, conse-
quentemente, aquecer o comércio local.
Atualmente, Camaçari conta com 7.234 servidores, entre efetivos, contrato de Regime de 
Direito Administrativo (Reda) e cargos comissionados. A segunda parcela do 13º, direito 
constitucional dos trabalhadores, será paga em dezembro.

Prefeitura paga hoje salário e parcela do 13º
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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO DE 12  DE   JUNHO  DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

 
RESOLVE

 Alterar a carga horária da Servidora MÁRCIA MARIA MOTA 
LINS, cadastro nº. 7398-4, na Função de odontólogo  de 20 horas semanais 
para 40 horas semanais a partir de 04 de março de 2009.

GABINETE  DO PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI, 
EM 12 DE  JUNHO   DE  2009

DECRETO 12  DE  JUNHO DE  2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Alterar a carga horária da Servidora, MARIA CONCEIÇÃO B. 
MONTEIRO, cadastro nº. 7310-2, na Função de odontólogo de 20 horas 
semanais para 40 horas semanais a partir de 04 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12  DE  JUNHO DE 2009

DECRETO DE 12 DE   JUNHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Alterar  a  carga  horária  da  Servidora, NÁDIA  BRAGA  
FREITAS, cadastro nº. 7311-6, na Função de  odontólogo  de 20 horas 
semanais para 40 horas semanais a partir de 04 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12  DE   JUNHO   DE 2009

DECRETO 12  DE  JUNHO  DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

 
RESOLVE
 
 Alterar a carga horária da Servidora SILVIA QUERINO SAN-

TOS, cadastro nº7410-8, na Função de odontólogo de 20 horas semanais 
para 40 horas semanais a partir de 04 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE JUNHO DE 2009

DECRETO DE  12 DE   JUNHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE:

 Alterar a carga horária da Servidora MARIA ZULMIRA GUI-
MARAES GOMES,  cadastro nº. 7160-5 na Função de odontólogo  de 20 
horas semanais para 40 horas semanais a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE  DO  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  12 DE   JUNHO   DE  2009

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 2009         

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

 
RESOLVE

 Alterar a carga horária das Servidoras, ANA CRISTINA 
VARGAS  FRANÇA, cadastro nº. 7318-4 LUCIANA MARIA ANDRADE 
CARDOSO cadastro  nº. 7307-5  E TELMA ARAÚJO DE ANDRADE, 
cadastro nº. 7361-1, na Função odontólogos  de 20 horas semanais para 
40 horas semanais a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE  DO PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI, 
EM 12    JUNHO DE   2009

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

EFIGÊNIA DE FATIMA CARDOSO
Secretaria da Saúde

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario da Administração

DECRETO DE 16 DE JUNHO  DE 2009

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

Resolve:

Exonerar GENIVALDO NASCIMENTO TAVARES, cadastro 
n° 37592-4, do Cargo de Assessor do Executivo I, Símbolo GES - II, 
da estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV, a partir de 31 de 
maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

 O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 020/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto o Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis (aveia, farinha láctea e biscoitos ) às empresas 
abaixo relacionadas, nos respectivos lotes e valores:

Os lotes 01 e 02 foram fracassados. Data da Homologação: 15/05/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

 
O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 

homologa o Pregão Presencial nº 024/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, que 
tem como objeto o Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis ( farinha de mandioca, açúcar e adoçante ) à 
empresa abaixo relacionada, nos respectivos lotes e valores:

para o único lote, com o valor global de R$179.000,00 (cento e setenta 
e nove mil reais). Data da Homologação: 05/06/2009. LUIZ CARLOS 
CAETANO. 

Pregão Presencial - SECAD n.º 039/2009, que tem como objeto 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Locação de 
Toldos  à empresa C L EVENTOS LTDA - ME, para o único lote, com o 
valor global de R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Data 
da Homologação: 05/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO. 

O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o PREGÃO ELETRÔNICO - SECAD n.º 0009/2009, que tem como objeto 
Registro de Preços para Aquisição de Insumos para produção de pão e leite 
à base de soja (farinha de trigo, açúcar e soja) para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal às empresas:

Data da Homologação: 19/07/2009. LUZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Pregão Presencial  nº 027/2009 – COMPEL/SECAD, que tem 
como objeto a aquisição de fardamento e material de segurança à empresa 
2002 Distribuidora e Comércio Ltda - ME.. Valor Total de R$ 74.364,00 
(setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais). Data da 
Homologação: 15/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

  
O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 

homologa o Pregão Presencial  nº 047/2009 – COMPEL/SECAD, que 
tem como objeto a aquisição de materiais elétricos para serem utilizados 
nos festejo juninos realizados pela Administração Municipal de Camaçari 
à empresa 2002 Distribuidora e Comércio Ltda - ME.. Valor Total de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Data da Homologação: 
15/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

Pregão Presencial - SECAD n.º 040/2009, que tem como objeto 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Buffet e Decoração à empresa MÁRCIA OLIVEIRA RODRIGUES - ME, 
para os lotes 01 e 02, com o valor global de R$83.400,00,00 (oitenta e 
três mil e quatrocentos reais), Data da Homologação: 10/06/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO. 

 Pregão Presencial - SECAD n.º 041/2009, que tem como objeto 
é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço 
de Locação de Telão, Projetor e Sistema de Transmissão de Imagens 
à empresa GENESILDO SILVA DE LIRA - ME, para o único lote, com o 
valor global de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Data da Homo-
logação: 10/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.  

Pregão Presencial - SECAD n.º 043/2009, que tem como objeto 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço 
de Cenografia e Ambientação à empresa MAIS AÇÕES INTEGRADAS 
LTDA, para o único lote, com o valor global de R$127.670,00 (cento e 
vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais). Data da Homologação: 
10/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO. 

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/TERMO DE COMPROMISSO
 
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – Cosel/Educação, 

no uso de suas atribuições, retifica a homologação do Pregão Presencial 
nº 002/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO que tem como objeto o Registro de 
Preços para aquisição de alimentos tipo hortifruti, quanto a valor global do 
lote 02 e valor total dos lotes 01, 02 e 05 da empresa COREMEL COMER-
CIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e o valor total dos lotes de 01 
a 06, e retifica também o Termo de Compromisso 027/2009 da empresa 
COREMEL, quanto ao valor global, conforme a seguir:

Os lotes 03 e 04 foram desertos. Data da Homologação: 15/05/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

Pregão Presencial - SECAD n.º 026/2009, que tem como objeto 
a Aquisição de Material Elétrico à empresa BOCA DO RIO ELÉTRICA E 
COMERCIAL LTDA - ME, para o lote 01, com o valor global de R$16.800,00 
(dezesseis mil e oitocentos reais), e FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
LTDA – ME, para o lote 02, com o valor global de R$2.215,60 (dois mil, 
duzentos e quinze reais e sessenta centavos). Data da Homologação: 
05/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO. 

Pregão Presencial - SECAD n.º 036/2009, que tem como objeto é 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Locação de Veículos à empresa RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO 
LTDA - ME, para o lote 01, com o valor global de R$70.410,60 (setenta 
mil, quatrocentos e dez reais e sessenta centavos), e J. MACÊDO 
TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o lote 02, com 
o valor global de R$106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais). Data 
da Homologação: 05/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO. 

Pregão Presencial - SECAD n.º 037/2009, que tem como objeto 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Produção de Eventos  à empresa PUBLICAR PRODUÇÕES LTDA - ME, 
para o único lote, com o valor global de R$140.625,00 (cento e quarenta 
mil, seiscentos e cinco reais). Data da Homologação: 05/06/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO. 

Pregão Presencial - SECAD n.º 038/2009, que tem como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviço de Locação de Equipamentos de Sonorização e Ilumi-
nação  à empresa MULTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME , 

EMPRESA LOTE VALOR (R$) 
BETOPÃO COMERCIAL LTDA 03 Valor unitário de R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 52.522,50 (cinqüenta e dois mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos).  

04 Valor unitário de R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 66.225,60 (sessenta e seis mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  

LTDA 05 Valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), perfazendo o 
valor global de R$ 64.260,00 (sessenta e quatro mil e duzentos e 
sessenta reais ) 

VALOR TOTAL  03, 04 e 
05 

R$ 183.008,10 (cento e oitenta mil, oito reais e dez centavos). 

 

EMPRESA LOTE VALOR (R$) 
01 Valor unitário de R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 29.030,40 (vinte e nove mil, trinta 
reais e quarenta centavos). 

PONTO CERTO DISTRIUIDORA DE 
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

02 Valor unitário de R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 99.792,00 ( noventa e nove mil, 
setecentos e noventa e dois mil reais ) 

VALOR TOTAL  01 e 
02 

R$ 128.822,40 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais 
e quarenta centavos). 

 

N° DO LOTE ARREMATADORA DO LOTE VALOR R$ 
01 PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 285.885,00 
02 PONTO CERTO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 125.950,00 
03 MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 86.640,00 

VALOR GLOBAL: 498.475,00 
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HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 027/2009

Onde se lê: Valor global de R$ 40.563,32 (quarenta mil, quinhentos 
e sessenta e três reais e trinta e dois centavos); Leia se: Valor global de 
R$ 40.563,20 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte 
centavos). Em 15/06/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO – Miriam Alves dos 
Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, no auditório 
da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, térreo, Camaçari, Bahia. 

PREGÃO N.º 059/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de preços para aquisição de bolsas, destina-
dos a compor o kit de combate ao Aedes Aegypti na forma aquática, do 
Programa de Controle da Dengue pela Secretaria de Saúde – SESAU do 
Município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a con-
veniência e necessidade da Administração Pública Municipal. PERIODO 
PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: 29/06 a 01/07/2009 - Das 08 
às 14 horas. ABERTURA: 08/07/2009 – 14 horas. PREGOEIRA: Sayonara 
Melo da Silva. 

 PREGÃO N.º 061/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de medicamentos, 
destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 10/07/2009 – 9 horas. 
PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 062/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Aquisição de caturchos e toners para atender as neces-
sidades do Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação 
do SUS, no município de Camaçari. ABERTURA: 09/07/2009 – 14 horas. 
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

PREGÃO N.º 063/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Aquisição de fitas adesivas e pranchetas para atender as 
necessidades do Programa Municipal de Controle da Dengue, nas ações 
de educação em saúde “mutirões de limpeza nos bairros”, no município de 
Camaçari. ABERTURA: 10/07/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: Sayonara 
Melo da Silva. 

 O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Ca-
maçari - Bahia, 17/06/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, no auditó-
rio da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 059/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de preços para aquisição de bolsas, destina

Dos a compor o kit de combate ao Aedes Aegypti na forma aquática, do 
Programa de Controle da Dengue pela Secretaria de Saúde – SESAU do 
Município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a con-
veniência e necessidade da Administração Pública Municipal. PERIODO 
PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: 29/06 a 01/07/2009 - Das 08 
às 14 horas. ABERTURA: 08/07/2009 – 14 horas. PREGOEIRA: Sayonara 
Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 061/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de medicamentos, 
destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 10/07/2009 – 9 horas. 
PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 062/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Aquisição de caturchos e toners para atender as neces-
sidades do Departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação 
do SUS, no município de Camaçari. ABERTURA: 09/07/2009 – 14 horas. 
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
PREGÃO N.º 063/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Aquisição de fitas adesivas e pranchetas para atender as 
necessidades do Programa Municipal de Controle da Dengue, nas ações 
de educação em saúde “mutirões de limpeza nos bairros”, no município de 
Camaçari. ABERTURA: 10/07/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: Sayonara 
Melo da Silva. 

 O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Ca-
maçari - Bahia, 17/06/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. Infor-
mações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621-6713 – Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 05/06/2009.

AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2009 – SECAD

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados, o cancelamento do Pregão Presencial nº 0045/2009 
– SECAD. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos e Especiais 
nos Cemitérios de Camaçari. Com data marcada para: 06/07/2009, às 
10:30 h. Camaçari–18/06/2009-Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente 
da COMPEL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0272/2009 – Processo n.º 0760/2009. CONTRATADO:  
REDEDOM- rede Brasileira d Publicações de Atos Oficias Ltda-EPP. 
Objeto: Publicação no Diário Oficial da União do Acordo de cooperação 
nº 0820900 entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e o comando da 6ª 
Região Militar. Valor R$ 1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 10/06/2009.

INTIMAÇÃO CADFOR

À ATACK COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal n.º 
803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no prazo 
de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 0232/2009. A 
intimação na íntegra foi encaminhada por e-mail e por fax e está disponí-
vel no endereço eletrônico: http://www.compras.camacari.com.br/noticia.
php?cod_noticia=647. 

EMPRESA LOTE Onde se lê - VALOR (R$) Leia se - VALOR (R$) 
COREMEL-COMERCIO 
DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA. 

02 Valor unitário de R$ 1,04 (hum real e 
quatro centavos), perfazendo o valor 
global de R$ 10.483,32 (dez mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta 
e dois centavos) 

Valor unitário de R$ 1,04 (hum real e 
quatro centavos), perfazendo o valor 
global de R$ 10.483,20 (dez mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e vinte 
centavos) 

VALOR TOTAL  01,02 
e 05 

R$ 40.563,32 (quarenta mil, quinhentos 
e sessenta e três reais e trinta e dois 
centavos). 

R$ 40.563,20 (quarenta mil, quinhentos 
e sessenta e três reais e vinte 
centavos). 

VALOR TOTAL DOS LOTES 
DE 01 A 06 

R$ 102.489,32 (cento e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e 
trinta e dois centavos). 

R$ 102.489,20 (cento e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e 
vinte centavos). 
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Contratos

Camaçari, 19 de junho de 2009. Tatiana Araujo Peniche – Presi-
dente COPEC.

LICITAÇÃO FRACASSADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS 
comunica que a licitação na modalidade de Tomada de Preços, tombada 
sob o nº 001/2009 que tem como objeto a contratação de Empresa para 
execução dos serviços de Revegetação, Recuperação e Proteção de 
processos erosivos de encostas com uso de técnica de bioengenharia 
nos bairros de Novo Horizonte e Nova Vitória no município de Camaça-
ri foi FRACASSADA tendo em vista que a única empresa CLASSIFICADA 
para o certame foi INABILITADA. Data: 18.06.2009.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 0048/2009
 
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o Pregão 
Presencial – SECAD nº 0048/2009, cujo objeto é Registro de Preços de 
Equipamentos de Informática - Impressoras . Abertura 19/06/2009 às 
09:00 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. Infor-
mações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621-6713 – Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 05/06/2009. 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 0049/2009

 
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o Pregão 
Presencial – SECAD nº 0049/2009, cujo objeto é Registro de Preços 
de Equipamentos de Informática - Notebooks . Abertura 19/06/2009 
às 14:00 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. Infor-
mações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621-6713 – Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 05/06/2009. 

PUBLICAÇÃO ERRATA DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
 Dispensa de Licitação n.º 0265/2009, no Diário Oficial do Município  

n.º 310 de 05/06/2009: Onde se lê valor global: R$ 605,31 (seiscentos 
e cinco reais e trinta e um centavos, leia-se valor global: R$ 390,76 
(trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0125/2009. Inexigibilidade de Licitação nº 0046/2009. 
CONTRATADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S/A. OBJETO: Pa-
gamento de 79 (setenta e nove) assinaturas  do Jornal “ A Tarde”, 
a serem distribuídos diariamente nas unidades escolares da 
rede municipal da Sede e Orla, para atender ao programa      “ 
Lendo Conheço o Mundo”. Valor global: R$ 38.394,00 (trinta e oito 
mil,  trezentos e noventa e quatro reais). Fundamentada no Art. 25, 
inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/

Atividade: 6007; Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte: 0101.030. 
Data da assinatura: 13/05/09. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 135/2009. CONTRATADO: RADIAL LOCAÇÃO 
E SONORIZAÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Prego Presencial nº 36/2009. OB-
JETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para os Festejos 
Juninos a Serem Realizados pela Administração Municipal de Camaçari. 
Valor global de R$ 70.410,60 (setenta mil, quatrocentos e dez reais e ses-
senta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento 
de despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura:10/06/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 136/2009. CONTRATADO: J. MACÊDO TRANS-
PORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
nº 036/2009. OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para 
os Festejos Juninos a Serem Realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. Valor global de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de des-
pesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

         
CONTRATO Nº 141/2009. CONTRATADO: PUBLICAR PRODU-

ÇÕES LTDA – ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 037/2009. OBJETO: 
Prestação de Serviço de Produção de Eventos para os Festejos Juninos Re-
alizados pelo Município de Camaçari. Valor global de R$ 140.625,00 (cento 
e quarenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 8006; Elemento de despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. 
Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 143/2009. CONTRATADO: MULTI PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 038/2009. OBJE-
TO: Prestação de serviço de Locação de Equipamentos, Sonorização e 
Iluminação para Serem Utilizados nos Festejos Juninos. Valor global de 
R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 8006; Elemento de despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. 
Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 145/2009. CONTRATADO: C. L. EVENTOS LTDA-
ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 039/2009. OBJETO: Prestação de 
Serviço de Locação de Toldos para Serem Utilizados nos Festejos Juni-
nos. Valor global de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de despesa: 
33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº 147/2009. CONTRATADO: MÁRCIA OLIVEIRA 
RODRIGUES-ME. LICITAÇÃO: Prego Presencial nº 040/2009. OBJETO: 
Prestação de Serviços de Buffet e Decoração para os Festejos Juninos a 
Serem Realizados pela Administração Municipal de Camaçari. Valor global 
de R$83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais). Dotação Orça-
mentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de despesa: 33.90.39; Fonte: 
0100.000. Data da assinatura:16/06/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

 
CONTRATO Nº 149/2009. CONTRATADO: GENESILDO SILVA 

DE LIRA – ME, Pregão Presencial nº 041/2009. OBJETO: Prestação de 
Serviços de Locação de Telão, Projetor e Sistema de Transmissão de 
Imagens para os Festejos Juninos a Serem Realizados pela Administração 
Municipal de Camaçari. Valor global de R$13.200,00 (treze mil e duzen-
tos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de 
despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

  
CONTRATO Nº 150/2009. CONTRATADO: MAIS AÇÕES 

INTEGRADAS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 043/2009. 
OBJETO: Prestação de Serviço de Cenografia e Ambientação para os 
Festejos Juninos Realizados pelo Município de Camaçari. Valor global 
de R$ 127.670,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e setenta re-
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ais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de des-
pesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 10/06/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

RETIFICAÇÃO  DO CONTRATO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, informa 
que na publicação do aviso no D.O.M, n.º 302 de 16 de abril de 2009, 
referente ao Pregão n.º 004/2009 (Presencial) – COMPEL,  onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: O valor global deste contrato é de 
R$ 129.990,00 (Cento e vinte mil nove novecentos e noventa reais ).Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:O valor global deste contrato é de R$ 
129.990,00 (Cento e vinte e nove mil novecentos e noventa reais).Camaçari, 
04 de junho de 2009. Comissão Permanente de Licitação - COMPEL 

TERMO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 034/2009. Fornecedor: MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
LTDA. Pregão Presencial Nº. 006/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de produtos alimentícios do tipo panificação, para 
os lotes e valores, conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 20/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
035/2009. Fornecedor: Real Bahiana de Alimentos e Participações Ltda. 
Pregão Presencial nº. 006/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
preços para aquisição de produtos alimentícios do tipo panificação, – lote 
03: Valor Unitário R$ 3,15 (três reais e quinze centavos). Valor Global R$ 
238.140,00 (duzentos e trinta e oito mil, cento e quarenta reais). Data 
da assinatura: 20//05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
036/2009. Fornecedor: Real Bahiana de Alimentos e Participações Ltda. 
Pregão Presencial Nº. 003/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de alimentos tipo hortifruti, para os lotes e valores, 
conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 20/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
037/2009. Fornecedor: Tac Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. 
Pregão Presencial nº. 003/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de alimentos tipo hortifruti, – lote 04: Valor Uni-
tário R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos). Valor Global 
R$ 111.132,00 (cento e onze mil, cento e trinta e dois reais). Data da 
assinatura: 20//05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário de 
Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
038/2009. Fornecedor: Ponto Certo Distribuidora de Gêneros Alimen-
tícios Ltda. Pregão Presencial Nº. 024/2009-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não pere-
cíveis – farinha de mandioca, açúcar, e adoçante, para os lotes e valores, 
conforme descrito abaixo:

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
039/2009. Fornecedor: Betopão Comercial Ltda. Pregão Presencial Nº. 
020/2009 – Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para fornecimento 
de gêneros alimentícios não perecíveis (aveia, farinha láctea e biscoitos) - 
Lote 03: Valor Unitário R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos). 
Valor Global R$ 52.522,50 (cinqüenta e dois mil, quinhentos e vinte e 
dois reais e cinqüenta centavos). Data da assinatura: 18/05/2009. Ade-
mar Delgado das Chagas – Secretário de Administração – Município 
de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
040/2009. Fornecedor: Litoral Norte Comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda. Pregão Presencial Nº. 020/2009-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não pere-
cíveis (aveia, farinha láctea e biscoitos, para os lotes e valores, conforme 
descrito abaixo: 

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
045/2009. Fornecedor: Docemar  Comércio e Serviços de Alimentos 
Ltda. Pregão Presencial Nº. 013/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
cereais: feijão, farinha, fubá e milho, para os lotes e valores, conforme 
descrito abaixo:

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
046/2009. Fornecedor: Bedec Comercial de Alimentos Ltda. Pregão 
Presencial Nº. 013/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – cereais: feijão, 
farinha, fubá e milho, para os lotes e valores, conforme descrito abaixo:

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
047/2009. Fornecedor: Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda. Pregão Presencial Nº. 008/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
enlatados e outros: extrato de tomate, sardinha em lata, óleo de soja, 
vinagre, leite de coco, azeite e sal, para os lotes e valores, conforme 
descritos abaixo:

Empresa Lotes Valor Unitário 
(R$) 

ValorTotal(R$) 

01 6,00 50.400,00 MILAMASSAS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. 
02 5,00 63.000,00 

Valor Global dos lotes 01 e 02 R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
01 5,50 7.392,00 
02 1,05 10.584,00 

Real Bahiana de Alimentos e Participações Ltda. 

03 1,17 19.656,00 
Valor Global dos lotes 01, 02 e 03 R$ 37.632,00 (trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
01 1,28 29.030,40 Ponto Certo Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. 
02 1,44 99.792,00 

Valor Global dos lotes 01 e 02 R$ 128.822,40 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta 
centavos). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
04 4,38 66.225,60 Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 
05 5,10 64.260,00 

Valor Global dos lotes 04 e 05 R$ 130.485,60 (cento e trinta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta 
centavos). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
01 2,90 77.952,00 
03 1,20 3.780,00 

Docemar Comércio e Serviços de 
Alimentos Ltda 
 06 1,30 1.365,00 
Valor Global dos lotes 01, 03 e 06 R$ 83.097,00 (oitenta e três mil, noventa e sete 
reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
04 3,00 12.600,00 Bedec Comercial de Alimentos Ltda 
05 2,75 6.930,00 

Valor Global dos lotes 04 e 05 R$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais). 
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Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 060/2009. Fornecedor: Frutasa Comércio e Indústria de Polpas de 
Frutas Ltda. Pregão Presencial nº. 015/2009-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
– laticínios e outros: – lote 07: Valor Unitário R$ 2,70 (dois reais e setenta 
centavos). Valor Global R$ 199.584,00 (cento e noventa e nove mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais) Data da assinatura: 18/05/2009. 
Ademar Delgado das Chagas – Secretário de Administração – Muni-
cípio de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
065/2009. Fornecedor: Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda. Pregão Presencial Nº. 012/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de Preços para Fornecimento de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis – 
Cereais e Outros: açúcar, adoçante, achocolatado, amido de milho e arroz, 
para os lotes e valores, conforme descrito abaixo:

Data da Assinatura: 22/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
066/2009. Fornecedor: Bedec Comercial de Alimentos Ltda. Pregão 
Presencial nº. 012/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de Preços para 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis – Cereais e Outros: 
açúcar, adoçante, achocolatado, amido de milho e arroz – lote 05: Valor 
Unitário R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos). Valor Global 
R$ 8.694,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais) Data da 
assinatura: 22/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário de 
Administração – Município de Camaçari. 

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 072/2009. CONTRATADA: BH 

FARMA COMERCIO LTDA. Pregão Presencial n.º 036/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preço de Medicamentos. Vencedora do 
lote 03. Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Projeto Atividade: 2059, 6060 e 6066 Elementos de Despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 0102.020, 0114.024 e 0114.025. DATA DA ASSINA-
TURA: 01 de junho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2009. CONTRATADA: BH 
FARMA COMERCIO LTDA. Pregão Presencial n.º 037/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preço de Medicamentos. Vencedora dos 
lotes 01 e 06. Valor Global: R$ 33.080,00 (trinta e três mil e oitenta reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2059, 6060 e 6066 
Elementos de Despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 0102.020, 0114.024 e 
0114.025. DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2009. EFIGÊNIA  DE 
FÁTIMA CARDOSO.

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, 
informa que no TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
054/2009, oriundo do Pregão Presencial n.º 031/2008 – COSEL/SESAU,  
onde se lê: CNPJ/MF sob o n.º 06.371.354/0001-24, Leia-se: CNPJ/MF sob 
o n.º 06.371.354/0001-29. Camaçari, 19 de junho de 2009. Carla Barbosa 
de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari 

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 

048/2009. Fornecedor Docemar  Comércio e Serviços de Alimentos 
Ltda. Pregão Presencial Nº. 008/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
enlatados e outros: extrato de tomate, sardinha em lata, óleo de soja, 
vinagre, leite de coco, azeite e sal, para os lotes e valores, conforme 
descritos abaixo:

Data da Assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari 

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 

Nº 049/2009. Fornecedor: Verde Imperial Comércio e Distribuição de 
Alimentos Ltda. Pregão Presencial Nº. 008/2009 – Cosel/Educação. Ob-
jeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não 
perecíveis – enlatados e outros: extrato de tomate, sardinha em lata, óleo 
de soja, vinagre, leite de coco, azeite e sal - Lote 02: Valor Unitário R$ 
8,90 (oito reais noventa centavos). Valor Global R$ 7.476,00 (sete mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais) Data da assinatura: 18/05/2009. 
Ademar Delgado das Chagas – Secretário de Administração – Muni-
cípio de Camaçari. 

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 

050/2009. Fornecedor: NA Brasil Comércio de Alimentos e Represen-
tações Ltda. Pregão Presencial Nº. 008/2009 – Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não pere-
cíveis – enlatados e outros: extrato de tomate, sardinha em lata, óleo de 
soja, vinagre, leite de coco, azeite e sal - Lote 07: Valor Unitário R$ 0,40 
(quarenta centavos). Valor Global R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis 
reais) Data da assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
058/2009. Fornecedor: Bedec Comercial de Alimentos Ltda. Pregão 
Presencial nº. 015/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – laticínios e outros: – lote 
06: Valor Unitário R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos). Valor Glo-
bal R$ 10.533,60 (dez mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta 
centavos). Data da assinatura: 18/05/2009. Ademar Delgado das Chagas 
– Secretário de Administração – Município de Camaçari.

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 

059/2009. Fornecedor Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda. Pregão Presencial Nº. 015/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – laticínios 
e outros, para os lotes e valores, conforme descritos abaixo:

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
01 3,10 39.060,00 Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 
04 1,10 836,00 

Valor Global dos lotes 01 e 04 R$ 39.896,00 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
03 2,50 31.500,00 Docemar  Comércio e Serviços de Alimentos Ltda. 
05 3,45 21.735,00 

Valor Global dos lotes 03 e 05 R$ 53.235,00 (cinqüenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
04 4,80 32.256,00 Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 
06 2,15 75.852,00 

Valor Global dos lotes 04 e 06 R$ 108.108,00 (Cento e oito mil cento oito reais). 
 

Empresa Lotes Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
01 3,80 144.400,00 
02 6,79 28.518,00 
03 15,00 37.800,00 

Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

05 3,89 89.859,00 
Valor Global dos lotes 01, 02, 03 e 05 R$ 300.577,00 (trezentos mil, quinhentos e setenta e sete reais). 
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    EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATOS

Quarto Termo Aditivo ao Contrato  n° 284/2005; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: UNIFACS – Universidade salvador.; 
Objeto: alterar a clausula Quinta do Prazo do contrato de origem; Prazo: 
será ate 31 de dezembro de 2008; Preço : por se tratar o presente termo 
aditivo de prorrogação de prazo, e por existir saldo financeiro para a execu-
ção dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação de serviços 
contratados, constante da clausula segunda do contrato original que é de  
R$ 130.400,00 (cento e trinta mil e quatrocentos reais).Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
06/06/2008; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 104/2008; Contratante: Município de 
Camaçari: Contratado: J.M. dos Santos Filho.; Objeto: prorrogação de 
Prazo do contrato de origem; Preço : por se tratar o presente termo aditivo 
de prorrogação de prazo, e por existir saldo financeiro para a execução 
dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação de serviços 
contratados, constante no parágrafo  segundo  da clausula Terceira do 
contrato original que é de  R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta  mil  
reais).Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta do 
contrato original ; Assinatura: 26/03/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 220/2008; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa Suruana Transportes e 

Turismo Ltda-Me.; Objeto: alterar a clausula Terceira e o caput da Clausula 

Quinta  do contrato de origem; Prazo: será de 12(doze)  meses; Preço : 
em virtude do contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 

de caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na 

clausula Segunda, do presente termo aditivo, o valor global proporcional, 

estipulado para o referido instrumento é de  R$ 612.547,92 (seiscentos 

e doze, quinhentos e quarenta e sete  reais),.Fica mantida a forma de 

pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
01/06/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de bens 
e Serviços de Apoio Social n° 161/2008; Contratante: Município de 

Camaçari: Contratado: Empresa Minas Reis distribuidora de Alimentos  

Ltda.; Objeto: alterar o parágrafo segundo  da clausula Terceira e a Quinta 

do contrato de origem; Prazo: será de 04(doze)  meses, contados a partir 

da data de assinatura; Preço : fica acrescido, através do presente termo 

aditivo o valor de    R$ 373.497,00 (doze milhões duzentos e trinta e oito  

mil e cento e vinte cinco reais) correspondente a 25%, tendo em vista a 

revisão do valor unitário e, conseqüentemente, do valor global, prevista 

no primeiro termo Aditivo.Fica mantida a forma de pagamento prevista 

na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 15/04/2009; LUIZ 

CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social n° 162/2008; Contratante: Mu-
nicípio de Camaçari: Contratado: Empresa SNC Service Comercio 
Serviços e Representação Ltda. ; Objeto: alterar parágrafo segundo da 
clausula Terceira  e a  Clausula Quinta  do contrato de origem; Prazo: 
será de 04(quatro)  meses; Preço : fica acrescido, através do presente 
termo aditivo o valor de R$ 373.497,00 ( trezentos e setenta e três mil 
quatrocentos e noventa e sete reais),correspondente a 25%, tendo em 

Vista a revisão do valor unitário e, consequentemente, do valor glo-
bal, prevista no primeiro termo aditivo .Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 15/04/2009; 
LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 176/2008; Contratante: Município de 
Camaçari: Contratado: Empresa Supermercado Nolasco Ltda. ; Objeto: 
alterar parágrafo segundo da clausula Terceira  e a  Clausula Quinta  do 
contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : fica acresci-
do, através do presente termo aditivo o valor de R$ 373.497,00 ( trezentos 
e setenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais),correspondente a 
25%, tendo em vista a revisão do valor unitário e, consequentemente, do 
valor global, prevista no primeiro termo aditivo .Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
20/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 124/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari: Contratado: Empresa Diomar Gomes dos Santos Ltda. ; Objeto: 
alterar parágrafo segundo da clausula Terceira  e a  Clausula Quinta  do 
contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : fica acresci-
do, através do presente termo aditivo o valor de R$ 373.497,00 ( trezentos 
e setenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais),correspondente a 
25%, tendo em vista a revisão do valor unitário e, consequentemente, do 
valor global, prevista no primeiro termo aditivo .Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
03/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social n° 143/2008; Contratante: Município de Cama-
çari: Contratado: Empresa 2002 Distribuidora e Comercio Ltda.; Objeto: 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  
meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e 
por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo 
segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 90.936,00 
( noventa  mil novecentos e trinta e seis reais),.Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
07/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens e 
Serviços de Apoio Social n° 202/2008; Contratante: Município de Cama-

çari: Contratado: Empresa 2002 Distribuidora e Comercio Ltda.; Objeto: 

prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  

meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 

e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 

valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 

parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 

185.454,00 ( cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta 

do contrato original; Assinatura: 12/05/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 

– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social n° 144/2008; Contratante: Município 
de Camaçari: Contratado: Empresa 2002 Distribuidora e Comercio 
Ltda.; Objeto: prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: 
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será de 04(quatro)  meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorro-

gação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços 

prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, 

constante no parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  

que é de R$ 11.601,00 ( onze  mil seiscentos e um reais),.Fica mantida 

a forma de pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; 

Assinatura: 07/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento n° 

374/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 
Bahiana Embalagens  Ltda.; Objeto: alterar o caput da Clausula Terceira 

do Preço do contrato de origem; Preço : fica acrescido, através do presente 

termo aditivo, o valor de R$ 9.233,00 (nove mil duzentos e trinta e três reais), 

correspondendo a 25%, do total previsto no contrato original.l; Assinatura: 
03/03/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 

e Serviços de Apoio Social n° 172/2008; Contratante: Município de Ca-

maçari: Contratado: Empresa Luisa dos Santos Almeida - ME.; Objeto: 

prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  

meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 

e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 

valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 

parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 

450.000,00 ( quatrocentos e cinqüenta  mil reais),.Fica mantida a forma de 

pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 

17/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 

e Serviços de Apoio Social n° 166/2008; Contratante: Município de 

Camaçari: Contratado: Empresa A J S da Silva.; Objeto: prorrogação do 

prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : 

por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo 

financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 

a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo segundo da 

clausula terceira do contrato original  que é de R$ 96.000,00 ( noventa e 

seis  mil  reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula 

Quarta do contrato original; Assinatura: 20/04/2009; LUIZ CARLOS CA-

ETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 

e Serviços de Apoio Social n° 169/2008; Contratante: Município de 

Camaçari: Contratado: Empresa SNC Service Comercio  e Serviços e 

Representação Ltda.; Objeto: prorrogação do prazo do contrato de origem; 

Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : por se tratar o presente termo 

de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 

serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços con-

tratados, constante no parágrafo segundo da clausula terceira do contrato 

original  que é de R$ 185.454,00 ( cento e oitenta e cinco  mil quatrocentos 

e cinqüenta e quatro reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista 

na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 17/04/2009; LUIZ 

CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 

Bens e Serviços de Apoio Social n° 168/2008; Contratante: Muni-

cípio de Camaçari: Contratado: Empresa SNC Service Comercio  e Ser-

viços e Representação Ltda.; Objeto: prorrogação do prazo do contrato 

de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : por se tratar o pre-

sente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a 

execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 

serviços contratados, constante no parágrafo segundo da clausula terceira 

do contrato original  que é de R$ 11.601,00 ( onze  mil seiscentos e um 

reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta 

do contrato original; Assinatura: 17/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 

– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social n° 141/2008; Contratante: Município 

de Camaçari: Contratado: Empresa Griege Alves Damião.; Objeto: 

prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  

meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 

e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 

valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 

parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 

450.000,00 ( quatrocentos e cinqüenta mil reais),.Fica mantida a forma de 

pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
07/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 140/2008; Contratante: Município de Ca-

maçari: Contratado: Empresa Elisio Bomfim Braga.; Objeto: prorrogação 

do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço 
: por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo 

financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 

a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo segundo da 

clausula terceira do contrato original  que é de R$ 450.000,00 ( quatrocen-

tos e cinqüenta   mil reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista 

na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 07/04/2009; LUIZ 

CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 

Bens e Serviços de Apoio Social n° 139/2008; Contratante: Município 

de Camaçari: Contratado: Empresa TM Produtos Óticos Ltda.; Objeto: 

prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  

meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 

e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 

valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 

parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 

234.000,00 ( duzentos e trinta e quatro  mil reais),.Fica mantida a forma de 

pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 

07/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social n° 142/2008; Contratante: Mu-

nicípio de Camaçari: Contratado: Empresa Maria Dulce da Silva.; 

Objeto: prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 

04(quatro)  meses; Preço : por se tratar o presente termo de pror-

rogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 

serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 

contratados, constante no parágrafo segundo da clausula terceira do 

contrato original  que é de R$ 234.000,00 ( duzentos e trinta e quatro  mil 
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Execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação 

dos serviços contratados, constante no parágrafo segundo da clausula 

terceira do contrato original  que é de R$ 234.000,00 ( duzentos e trinta 

e quatro  mil reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clau-

sula Quarta do contrato original; Assinatura: 16/04/2009; LUIZ CARLOS 

CAETANO – Município.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 

221/2005; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 

Sanjuan Engenharia Ltda.; Objeto: prorrogação do prazo do contrato de 

origem; Prazo: será de 30( trinta )  dias; Preço : por se tratar o presente 

termo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execu-

ção dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 

contratados, constante no caput da clausula terceira do Sexto Termo Aditivo 

ao contrato original  que é de R$ 1.151.988,23 ( hum  milhão cento e cin-

qüenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais),.Fica mantida a forma de 

pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 

09/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 737/2007; Contratante: 

Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.; 

Objeto: prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 06( 

seis )  meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de 

prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, 

o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 

caput da clausula terceira do segundo termo Aditivo do contrato original  

que é de R$ 1.269.900,00 ( hum  milhão duzentos e sessenta e nove mil e 

novecentos reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clau-

sula Terceira do contrato original; Assinatura: 06/04/2009; LUIZ CARLOS 

CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação n° 

130/2008-002; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Em-

presa Construtora Norte Sul Construções Ltda-ME.; Objeto: prorrogação 

do prazo do Termo de Subcontratação ; Prazo: será de 03( três )  meses; 

Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por 

existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 

ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no caput 

da clausula terceira do Termo de Subcontratação de origem  que é de R$ 

153.626,99 ( cento e cinqüenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e 

noventa e nove centavos),.Fica mantida a forma de pagamento prevista 

na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 17/03/2009; LUIZ 

CARLOS CAETANO – Município.

Nono Termo Aditivo ao Contrato n° 221/2005; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.; 

Objeto: alterar a clausula Segunda e a alínea “a” da clausula Quinta do 

contrato de origem; Prazo: será de 240( duzentos e quarenta )  dias; Preço 
: em virtude do contrata original, ser de natureza de prestação de serviços 

de caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na  

clausula Segunda do Termo Aditivo o valor global, proporcional, estipulado 

para o referido instrumento é de R$ 1.151.988,23 ( hum  milhão cento e 

cinqüenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais),.Fica mantida a forma 

de pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
11/05/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta 
do contrato original; Assinatura: 15/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 
– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 160/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari: Contratado: Empresa Camaçari Comercial de Gás Ltda.; Objeto: 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  
meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e 
por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo 
segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 82.536,00 ( 
oitenta e dois  mil quinhentos e trinta e seis reais),.Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
15/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 206/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari: Contratado: Empresa Romão Ribeiro Leite.; Objeto: prorrogação 
do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço 
: por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no parágrafo segundo da 
clausula terceira do contrato original  que é de R$ 82.536,00 ( oitenta e dois  
mil quinhentos e trinta e seis reais),.Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 13/05/2009; 
LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 187/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari: Contratado: Empresa Maria Marlucia Soares da Silva.; Objeto: 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  
meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 
e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 
parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 
185.454,00 ( cento e oitenta e cinco  mil quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais),.Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta 
do contrato original; Assinatura: 30/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 
– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens 
e Serviços de Apoio Social n° 138/2008; Contratante: Município de Ca-
maçari: Contratado: Empresa Multivisão Produtos Óticos Ltda.; Objeto: 
prorrogação do prazo do contrato de origem; Prazo: será de 04(quatro)  
meses; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo 
e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no 
parágrafo segundo da clausula terceira do contrato original  que é de R$ 
234.000,00 ( duzentos e trinta e quatro  mil reais),.Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 
30/03/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social n° 164/2008; Contratante: Município 
de Camaçari: Contratado: Empresa medusa Comercio de Produtos 
óticos Ltda.; Objeto: prorrogação do prazo do contrato de origem; 
Prazo: será de 04(quatro)  meses; Preço : por se tratar o presente 
termo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a 
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Encontro discute erradicação
do trabalho infantil

 Este foi o tema do encontro que discutiu, 
na manhã do dia (16/06), a erradicação do traba-
lho infantil com representantes do governo, dire-
tores de escola, Comissão Municipal de Trabalho 
Infantil, adolescentes, monitores e instrutores 
do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil) que atende 907 menores em Camaçari. 
O evento aconteceu na Casa do Trabalho.

Na abertura, os participantes escutaram 
um depoimento emocionado de Crispiniana Bispo 
Santos, 17 anos, ex - aluna do Peti. Ela falou da 
experiência que teve ao trabalhar desde os 10 
anos, na roça com a mãe, para ajudar no sustento 
da família. Aos 14 anos, entrou no programa e, 
graças a ele, sua vida mudou. Hoje, ela trabalha 
integrando o quadro do projeto Adolescente 
Aprendiz da Prefeitura. “Pretendo continuar 
estudando para fazer vestibular e ingressar na 
faculdade de Psicologia”.

Em seguida, o médico e auditor fiscal da 
Delegacia Regional do Trabalho (DRT), Gerson 
Estrela, palestrou sobre o trabalho da criança me-
nos favorecida e suas conseqüências. Segundo 
ele, os malefícios da sobrecarga na criança vão 
desde fadiga e câimbras precoces, até problemas 
no coração, na visão e no sistema nervoso, além 

Toda criança
tem direito
à infância

“ “

da perda de neurônios.
Na opinião do sub-secretário da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, Antonio Souza, ape-
sar do problema ainda ser grande em todo o País, 
Camaçari tem contribuído muito para erradicação 
do trabalho infantil através dos programas sociais 
mantidos, em parceria com o governo federal, a 
exemplo do Bolsa Família, Peti, Protejo (ação do 
Pronaci) qualificação de mão de obra através do 
Planseq, Mulher Cidadã, dentre outros.

O encontro foi encerrado com a proposta 
da criação de uma comissão de erradicação do 
trabalho infantil em todas as esferas da socieda-
de, envolvendo a Câmara de Vereadores, Con-
selho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e poder público.

Em função da mudança no sistema de 
trânsito de Camaçari, em vigor desde o 
último dia 10, os taxistas que atuavam 
em alguns pontos do centro da cidade 

foram remanejados. A decisão foi acertada 
no dia (16/06), na Empresa de Limpeza 
Pública de Camaçari (Limpec), durante 
reunião com o prefeito Luiz Caetano. 

Na reunião, ficou definido que cinco vagas 
de táxi permanecem no ponto do Central 

e outras oito vagas foram criadas no 
espaço ao lado do Unibanco, ambas na 
rua Adelina de Sá. A medida, segundo a 

Superintendência do Trânsito e Transpor-
tes (STT), beneficia 29 taxistas.

“Com a mudança no trânsito, a rua 
Adelina de Sá ganhou sentido contrário 
de tráfego. Sendo assim, da forma como 
os taxistas estavam instalados ficariam 
na contramão. Além disso, o espaço em 
frente ao supermercado ficou mais orga-
nizado, já que a medida distribuiu os pro-
fissionais que estavam reunidos em um 
só ponto”, explica o superintendente da 
STT, João de Araújo. Ele informou ainda 
que atualmente, há cerca de 260 taxistas 

trabalhando nas ruas da cidade.
Também participaram da reunião, mem-
bros da STT e do Sindicato dos Taxistas 

de Camaçari.

Mudança de
trânsito altera
pontos de táxi

Camaçari é hoje um dos municípios que 
mais investem em educação. A política de valori-
zação, com a aplicação de aumentos reais, muda 
a realidade salarial do professor. Entre 2005 e 
2008, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi de 19,04% e o reajuste médio 
do magistério chegou a 40,97%, o que representa 
um ganho real de 21,93%. Comparado ao período 
de 1997 a 2004, quando não houve ganho real, 
o saldo negativo foi de 30,29%.

Mesmo diante da atual conjuntura, de 
grave crise financeira internacional e considerá-
vel queda de receita no Município, a Prefeitura 
oferece aos professores um reajuste de 8% a 
partir de maio, ou seja, aumento real de salário 
de 2,25%. Com o aumento, o piso salarial do 
magistério, incluindo a incorporação da regên-
cia de classe, sobe para R$ 1.193,40, ficando 
5,12% superior ao piso nacional que é de R$ 
1.135,25. A proposta ainda contempla 18% de 
auxilio alimentação e 12% de auxilio transporte. 
O aumento vai custar aos cofres públicos cerca 
de R$ 6 milhões este ano.

De acordo com o secretário da Admi-
nistração, Ademar Delgado, é preciso “compre-
ensão”, pois o momento é de dificuldades. “A 

Prefeitura está sempre aberta ao diálogo. Temos 
de esgotar todas as formas de negociação, até 
porque ninguém ganha com a greve e os mais 
prejudicados são os estudantes, que ficam sem 
aula”. Disse ainda que “a educação vai além das 
condições salariais para os professores. É preciso 
que a gente pense no todo. A estrutura educa-

Professor tem ganho real de 21,93% em quatro anos
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Crispiniana é exemplo desta integração

cional inclui salários dignos também 
para os demais servidores da área, 
escolas bem equipadas e com boa 
estrutura física. Sem esquecer da 
merenda escolar”. Complementan-
do, Ademar explica que os cursos de 
requalificação, a doação de 1.200 
computadores para os docentes 
que estão em sala de aula, o Plano 
de Cargo, Carreira e Vencimento 
(PCCV) e o aumento real de salário 
reforçam o trabalho de valorização e 
melhoria das condições de trabalho 
da categoria. Conclui.    

A administração municipal 
entende que, mesmo diante do qua-
dro de crise financeira e da queda na 
arrecadação de R$ 13 milhões entre 
janeiro e abril deste ano, é preciso 

aperfeiçoar ainda mais a educação e oferecer 
melhorias para os docentes.

A Prefeitura vem debatendo incansavel-
mente com a categoria para chegar a um acordo 
de reajuste salarial justo, pois o Município tam-
bém precisa de investimentos e reajuste para os 
demais servidores.

“É preciso compreensão”, o momento é de dificuldades
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