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LEI Nº 1066/2010
DE 19 DE MAIO DE 2010

Institui o dia Municipal da Síndrome de Down 
no Município de Camaçari. 

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

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

                     Art. 1º - Fica instituído no Município de 
Camaçari, o “Dia Municipal da Síndrome de Down” a ser 
comemorado / celebrado no dia 22 de março de cada ano.

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

                     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO          

 LEI Nº 1067/2010
 DE 19 DE MAIO DE 2010

Obriga a publicação no Site da Prefeitura na 
Internet, do cronograma das obras públicas 
municipais em execução, com fotos, e dá 
outras providências. 

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

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

                     Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, obrigada a publicar em seu site institucional na 
internet o cronograma de execução das obras públicas 
municipais, com fotos das obras em andamento.

                     Art. 2º - As fotos das obras devem ser 
atualizadas mensalmente.

                     Art. 3º - A partir da data da sua publicação esta 
Lei entrará em vigor, revogadas as disposições em 

contrário.

                     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO          

   LEI Nº 1068/2010
  DE 19 DE MAIO DE 2010

Estabelece a criação de estacionamentos 
gratuitos para motocicletas nas principais ruas 
do centro urbano do município de Camaçari. 

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

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

                     Art. 1º - Torna-se obrigatória a criação de 
espaço especifico e gratuito, em via publica, para o 
estacionamento de motocicletas nas principais ruas do 
centro comercial do Município de Camaçari.

                     Art. 2º - caberá aos Órgãos competentes a 
demarcação e a fiscalização para o bom cumprimento desta 
Lei.

                     Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

                     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO          
                                                                                                

DECRETO Nº. 4876/2010 
DE 17 DE MAIO DE 2010

Altera a composição da Comissão para 
Avaliação de Imóveis para fim de 
Desapropriação e dá outras providências. 

                   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
com fulcro no quanto estabelecem o Decreto Lei 3365/41 e a 
Lei Orgânica do Município,
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                                             DECRETA

                     Art. 1º - Fica alterada a composição da 
Comissão de Avaliação de Imóveis para fim de 
Desapropriação da Prefeitura de Camaçari, constituída 
através do Decreto nº. 4455, de 16 de junho de 2007, que 
passa a ser composta pelos seguintes servidores:

 - Genival Seixas Graça;
 - Flavio de Carvalho Gibson Simões;
 - Flávia Manoela Lima Barbosa;
 - Jackeline Siqueira Dantas;
 - Péricles Almeida da Silva;

            
                     Parágrafo Primeiro – A Comissão será 
presidida pelo servidor Genival Seixas Graça.
          
                    Parágrafo Segundo - As funções dos 
membros da Comissão não serão remuneradas, ficando 
assegurada aos membros a liberação de suas atividades 
funcionais quando estas coincidirem com as reuniões ou 
atividades da Comissão. 
 
                    Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto nº. 4455 de 16 de junho de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2010.

                       LUIZ CARLOS CAETANO
                                      Prefeito

                JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
                 Secretario de Desenvolvimento Urbano

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 09078/2010.

 
RESOLVE

 
Alterar a carga horária da servidora DARCILENE DA SILVA 
ESTRELA, cadastro nº. 60534-3 na Função de Assistente 
Administrativo da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 08488/2010.

 
RESOLVE

 
 Alterar a carga horária do servidor SANDRA MARIA DE 
SOUZA PASSOS, cadastro nº. 60005-6 na Função de 
Médica Veterinária da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 08487/2010.

 
RESOLVE

 
 Alterar a carga horária da servidora ADRIANA OLIVEIRA 
DE ALMEIDA, cadastro nº. 60004-4 na Função de Médica 
Veterinária da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
de 30 horas semanais para 40 horas semanais a partir da 
data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
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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, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 07077/2010.

 
RESOLVE

 
Alterar a carga horária da servidora VANESSA DA SILVA 
SANTOS, cadastro nº. 61236-0 na Função de Técnica em 
Enfermagem da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
de 30 horas semanais para 40 horas semanais a partir da 
data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 03974/2010.

 
RESOLVE

 
 Alterar a carga horária da servidora DAYANE SOUZA DOS 
SANTOS, cadastro nº. 60728-6 na Função de Assistente 
Administrativo da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO  DE 05 DE MAIO DE 2010

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

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1324-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder  aposentador ia  à  serv idora  SARA 
DEUSDEDITH DA SILVA, matrícula 003080-2, Professor,  
nível II, referência F, lotada na Secretaria de Educação-
SEDUC, com fundamento nos  artigos 20 e  42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, cumulado com § 5º do  artigo 40 da 
Constituição Federal/88, (Aposentadoria Especial de 
Professor), cabendo ao  Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade realizada na forma do artigo 45 e ss da Lei 
Municipal nº 997/2009.

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

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

LUIZ CARLOS CAETANO          
 Prefeito Municipal      

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

CONCURSO PÚBLICO 001/2007
COMUNICADO 010/2010

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

Comunicamos aos candidatos convocados através do edital 
005/2010 do Concurso Público 001/2007, para o cargo de 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, que 
compareceram para etapa de entrega de documentos, que 
deverão acessar o site www.camacari.ba.gov.br, no dia 
24/05/2010, para obterem informações sobre o Curso de 
Formação Inicial. 
Informamos também, que os exames médico e psicológico 
só serão realizados após o resultado do curso acima citado.

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

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007
COMUNICADO Nº 008/2010

EXAME MÉDICO

Comunicamos aos candidatos convocados através do edital 
005/2010 do Concurso Público 001/2007, que 
compareceram para entrega de documentos e optaram por 
fazer exames médicos pela rede, que deverão comparecer a 
partir das 07h00min, na clínica Centro de Medicina Humana, 

S
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situada à Rua do Alecrim nº 10, Centro, (próximo a 
Comfiaço), Camaçari/BA, em jejum levando amostras de 
fezes e urina nos dias especificados abaixo. Os candidatos 
do sexo masculino com idade acima de 40 anos, deverão 
seguir as seguintes instruções para realizar exame de PSA.

· Após toque retal aguardar 02 dias para a coleta;
· Após ultrassonografia trasretal aguardar 24 horas;
· Após ato sexual, aguardar 02 dias;
· Após biopsia de próstata aguardar 04 semanas;
· Após exercícios pesados aguardar 24 horas;
· Não se alimentar de peixes, mariscos 03 dias antes 

do exame;
· Não andar a cavalo 03 dias antes de realizar o 

exame.

DATA: 26/05/2010

DATA: 27/05/2010

DATA: 28/05/2010

DATA: 29/05/2010

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido 
período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 21 de maio de 2010.

Qualquer erro de digitação quanto ao nome, número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DOMUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE MAIO DE 2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007.
COMUNICADO 009/2010
EXAME PSICÓLOGICO

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONVOCA os candidatos que 
compareceram para entrega de documentos do Concurso 
Público 001/2007, convocados através do edital nº 
005/2010, para os cargos de: ASSISTENTE SOCIAL, 
E N G E N H E I R O  C I V I L ,  F A R M A C Ê U T I C O ,  
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO, 
PSICÓLOGO, VETERINÁRIO, FISCAL DE USO DO SOLO 
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E MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, a realizarem EXAME 
PSICOLÓGICO no dia 31/05/2010 no auditório da Cidade 
do Saber, situada na Rua do Telégrafo, S/Nº, Bairro do Natal, 
Camaçari - Bahia, conforme cronograma abaixo:

TURMA: 01 - A  

TURMA: 01 - B  

TURMA: 02 - A    

TURMA – 02 B 

TURMA: 03 - A      
   

TURMA: 03 - B
       

TURMA: 04 - A 
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TURMA: 04 - B

TURMA: 04 - B

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido 
período. 
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 24 de maio de 2010.

Qualquer erro de digitação quanto ao nome, numero de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

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

Ademar Delgado das Chagas
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 0076/2010                                                                                                                             
06  DE MAIO DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1324-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal  nº 
997/2009. 

                                    RESOLVE:
Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada SARA 
DEUSDEDITH DA SILVA BISPO, matrícula 003080-2, 
Professor, nível II, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação, em R$ 2.681,29 (dois mil, seiscentos e oitenta 
e um reais e vinte e nove centavos), equivalente a 100% 
(cem por cento) da remuneração percebida no mês de 
m a r ç o  d e  2 0 1 0 ,  c o n s t i t u í d a  d a s  s e g u i n t e s  
parcelas:Vencimento: R$ 1.718,78 ( hum mil, setecentos e 
dezoito  reais e setenta e oito centavos); Adicional de tempo 
de serviço 26% (vinte e seis  por cento) R$ 446,88 
(quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos) e Regência de Classe R$ 515,63 (quinhentos e 
quinze reais e sessenta e três centavos),  de acordo com o 
disposto no artigo 40, §§ 2 e 3 da Constituição Federal.

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

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

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
                       DIRETOR SUPERINTENDENTE

DISPOE SOBRE  MUDANÇA DE NIVEL DE SERVIDOR

REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

SERVIDOR: EDILMA BARAUNA RIBEIRO 
CADASTRO: 2747-6
NIVEL: P. Nível. I para P.N. II
DATA: 02/03/2009

PORTARIA Nº 25 /2010
De 19 de Maio de 2010 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari. 

RESOLVE:
Retificar as portarias N° 23 e 24, onde se Lê: RENATA SILVA 
OLIVEIRA, matricula n°. 9928-3, Enfermeiro, Leia-se: 
DINACI FINAMORE MACEDO, matricula n°. 672-1,Técnico 
Administrativo. 

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI em 19de Maio de 2010                                                          

CAMILO PINTO DE FARIAS LIMA E SILVA
Secretário de Saúde
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PORTARIA Nº. 003/2010

DE 19 DE MAIO  DE 2010.

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, e

- CONSIDERANDO a necessidade de atender às 
exigências legais impostas pelo art. 3º da Portaria  nº 
002/2010, que divulga a relação de Candidatos e Eleitores – 
habilitados e não  habilitados – aptos a participarem 
processo de seleção e indicação dos conselheiros titulares e 
suplentes, que representarão a sociedade civil,

RESOLVE

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

I - ÁUDIO VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS;
II – MÚSICA;
III - TEATRO E CONGÊNERES;
IV - DANÇA E CONGÊNERES;
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL);
VI - LIVRO E LITERATURA;
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO;
VIII - PRODUTORES CULTURAIS;
IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS.

Art. 2º A  eleição para escolha dos candidatos, se dará no dia 
22 de maio de 2010, na Casa do Trabalhador, no horário das 
09:00h as 17:00h, momento em que o Eleitor deverá 
comparecer portando um documento de identificação com 
foto.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19  DE MAIO DE 2010.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE CULTURA

COMISSÃO PRO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA 

ANTONIO BISPO BARRETO
MÔNICA DA SILVA HOMEM 

EDMILSON VIEIRA DE SOUZA 
EMERSON CARLOS DA SILVA 

COMUNICADO 01/2010
Edital Convocação nº 001/2010

A COMISSÃO PRÓ CONSELHO comunica que foi 
Indeferido o pedido de Prorrogação do período de inscrições 
no processo eleitoral para escolha dos Candidados e 
Eleitores que comporão o Conselho Municipal de Cultura, 
solicitada através da Interposição de Recurso pela 
Instituição ASMUC – Associação de Músicos de Camaçari 
CNPJ 09.250.643/0001-68 no dia 17/05/2010, informando 
que foram cumpridas todas as exigências da Lei nº 
1017/2009 e do Edital de Convocação nº 001/2010, que 
regulamentam todo o processo eleitoral.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

COMISSÃO PRO CONSELHO DE CULTURA, EM 19 DE 
MAIO DE 2010.

ANTONIO BISPO BARRETO
MÔNICA DA SILVA HOMEM 
EDMILSON VIEIRA DE SOUZA 
EMERSON CARLOS DA SILVA
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 036/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (materiais para isolamento absoluto e relativo, 

preparo cavitário, instrumental para restauração e algodão), 
para atender as necessidades da rede de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal.DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

PREGÃO Nº 051/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de camisas de malha e bonés para 
divulgação dos eventos das Unidades de Saúde e diversos 
Setores da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
03/05/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

PREGÃO Nº 049/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 

 A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 PREGÃO Nº 059/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
locação de 50 (cinquenta) máquinas de café solúvel, para serem 
utilizadas nas Unidades da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari – BA, incluindo , incluindo instalação, assistência 
técnica, fornecimento de insumos, manutenção preventiva e 
corretiva.DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0007/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – carnes 
(charque), à empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, com o quantitativo de 
28.000 Kg, com o valor unitário de  R$ 8,82 (oito reais e oitenta e 
dois centavos) perfazendo o valor total de R$ 246.960,00 ( 
duzentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta reais). Data da 
Homologação: 26/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0013/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – 
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panificação (bolo pronto, broa e pão farofa), à empresa LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, 
no lote 01 com o quantitativo de 8.400 Kg, com o valor unitário de 
R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 60.060,00 (sessenta mil e sessenta reais) e no lote 03 com o 
quantitativo de 16.500 Kg, com o valor unitário de R$5,99 (cinco 
reais e noventa e nove reais) perfazendo o valor total de R$ 
98.835,00 (noventa e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais). O 
lote 02 (broa de milho) foi fracassado. Data da Homologação: 
03/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0015/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto aquisição de kit 
pedagógico 2010 dos Professores de Educação Infantil e Educação 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino., à empresa ADAC 
COMERCIAL LTDA, para o lote único com o  valor global de R$ 
78.000,00 ( setenta  e oito mil reais). Data da Homologação: 
14/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0016/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços gráficos – 
reprodução (copias em preto/branco e colorida), à empresa 
GRAJAÚ GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA, para o 
único lote com  o valor global de R$ 22.887,50 ( vinte e dois mil 
oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos). Data da 
Homologação: 26/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0019/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – frutas, à 
e m p r e s a  R E A L B A H I A N A D E  A L I M E N T O S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA, para o único lote com o valor global de 
R$ 229.138,00 (duzentos e vinte e nove mil cento e trinta e oito 
reais). Data da Homologação: 10/05/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa  o  Pregão  Presenc ia l  N. º  0021/2010  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem objeto o Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios tipo hortifruti - temperos, à 
empresa VERDE IMPERIAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTOS LTDA, para o único lote com o valor global   de 
R$ 122.910,00 ( cento e vinte e dois mil novecentos e dez reais). 
Data da Homologação: 10/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 145/2010. CONTRATADO: JANBONÉS IND. 
COM. EXP. E IMP. DE BONÉS E CONFECÇÕES LTDA 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 051/2010 – COSEL/SESAU. 
OBJETO: Aquisição de camisas de malha e bonés para divulgação 
dos eventos das Unidades de Saúde e diversos Setores da Secretaria 
de Saúde do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
Vencedora do Lote 01 Valor Global: R$ 188.800,00 (cento oitenta e 
oito mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4028, 4030, 4031, 4032 e 4033; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0114.026, 0114.025, 
0102.020 e 0114.027. DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 

2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

CONTRATO N.º 153/2010. CONTRATADO: SEARA & 
VELTRINI LTDA LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 059/2010 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de locação de 50 (cinquenta) máquinas de café 
solúvel, para serem utilizadas nas Unidades da Secretaria de Saúde 
do município de Camaçari – BA, incluindo instalação, assistência 
técnica, fornecimento de insumos, manutenção preventiva e 
corretiva. Vencedora do Lote 01 Valor Global: R$ 375.000,00 
( trezentos setenta e cinco mil  reais) .  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4028, 4030, 
4031, 4032; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0114.025, 
0114.026, 0114.027 e 0102.020. DATA DA ASSINATURA: 10 de 
maio de 2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

 TERMO DE COMPROMISSO N.º 073/2010. CONTRATADA: 
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICO LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2010 – COSEL/SESAU 
–OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (materiais para isolamento absoluto e relativo, 
preparo cavitário, instrumental para restauração e algodão), para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
VALOR GLOBAL: R$ 55.957,50 (cinqüenta e cinco mil, 
novecentos cinqüenta e sete reais, cinqüenta centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 19/04/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA 
E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 082/2010. CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 049/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 02.  VALOR 
GLOBAL: R$ 59.500,00 (cinqüenta e nove mil e quinhentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 083/2010. CONTRATADA: 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 03.  VALOR 
GLOBAL: R$ 7.280,00 (sete mil, duzentos e oitenta reais). DATA 
DA ASSINATURA: 26/04/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA

TERMO DE COMPROMISSO N.º 084/2010. CONTRATADA: 
A N D R A D E  T E L L E S  D I S T R I B U I D O R A  D E  
MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º049/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à Secretaria 
de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 01.  VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais). DATA DA ASSINATURA: 26/04/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0054/2010. 
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº. 0054/2010. Objeto: Aquisição de 
Barracas para Feirantes, para revitalização das feiras livres do 
Município de Camaçari. Abertura: 02/06/2010 às 13:30 horas. 
Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL. Camaçari 17/05/2010.

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0055/2010. 
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº. 0055/2010. Objeto: de Material 
Esportivo – Remo Ergométrico, para atender as necessidades da 
Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL do Município de 
Camaçari.Abertura: 07/06/2010 às 09:00 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria
 Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari 
17/05/2010.
 

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0053/2010.
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº. 0053/2010. Objeto: Aquisição de 
Estantes de Aço, visando atender a demanda do Arquivo Público 
Geral do Município de Camaçari. Abertura: 02/06/2010 às 09:00 
horas. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL. Camaçari 18/05/2010.

PREGÃO PRESENCIAL- SECAD Nº.  0057/2010. 
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº. 0057/2010. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Fornecimento 
de Lanche e Refeições Prontas, incluindo transporte, para atender a 
demanda proveniente da realização dos Jogos Populares e da Copa 
de Seleções de Bairro, bem como da participação da seleção de 
Camaçari na Copa 2 de Julho de Futebol Sub 17, que terá a 
participação da SEDEL.Abertura: 07/06/2010 às 13:30 horas. 
Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL. Camaçari 19/05/2010.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 055/2010 
(PRESENCIAL) -COSEL/SESAU.
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 
para climatização das Unidades de Saúde do município de 
Camaçari, incluindo instalação e transporte. Abertura: 
17/06/2010, às 14:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
ADSON DE OLIVEIRA SILVA - Pregoeiro da COSEL/SESAU.

PREGÃO PRESENCIAL- SECAD Nº.  0058/2010.
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL - SECAD Nº. 0058/2010. Objeto: Aquisição de 
Carrinhos de Frutas, quantificados e especificados no Anexo I 
deste Edital, para padronização do comércio de ambulantes da 
Avenida Costa Pinto – Centro do Município de Camaçari. 
Abertura: 08/06/2010 às 13:30 horas. Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL. Camaçari 21/05/2010.

PREGÕES PRESENCIAIS – SECAD N.ºs 0059 E 0060/2010.
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco 
Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará os seguintes Pregões:

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0059/2010. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Fornecimento de Buffet e Decoração. Abertura: 09/06/2010 às 
09:00 Horas.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0060/2010. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Locação de Toldos. Abertura: 09/06/2010 às 13:30 horas.

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 21/05/2010.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão do 
PREGÃO N.º 050/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo 
objeto é a Confecção de painel informativo, para serem instalados 
nas diversas unidades do Departamento de Média e Alta 
Complexidade e nas Unidades Básicas de Saúde e Saúde da 
Família do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
Camaçari, 17/05/2010. Adson de Oliveira Silva – Pregoeiro da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 0045/2010 (PRESENCIAL) -SECAD
A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO - COMPEL torna 
público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é 
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Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Lanche e Refeições Prontas, incluindo 
transporte, para atender a demanda proveniente da realização dos 
Jogos Populares e da Copa de Seleções de Bairro, bem como da 
participação da seleção de Camaçari na Copa 2 de Julho de Futebol 
Sub 17, que terá a participação da SEDEL, foi FRACASSADA por 
problemas nas especificações do edital. Camaçari–19/05/2010 - 
Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL.

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL - SECAD Nº. 0046/2010.
 A Comissão Central Permanente de licitação - COMPEL, com 
base na Lei n.º 8.666/93, torna público para conhecimento dos 
interessados, o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL -
SECAD n.º 0046/2010, cujo objeto é a Aquisição de Material 
Esportivo, para atender as demandas da realização de diversos 
jogos populares que serão desenvolvidos na Sede e Orla do 
Município de Camaçari, para o dia 08/06/2010 às 09:00 horas .

O novo Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal de 
Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71) 3621-6713/6880. Camaçari–17/05/2010 – Ailda 
Maria Sampaio Topázio-Presidente da COMPEL.

TERMO DE DISPENSA

 Termo de Dispensa nº. 0079/2010 – Processo nº. 0485/2010. 
CONTRATADO: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de fórmula infantil, para atender o Paciente Arthur 
Vinicius Ribeiro Luz, em tratamento supervisionado na rede de 
saúde municipal, conforme Oficios 274/10 e 312/10 do Ministério 
Público.Valor global: R$ 6.228,00 (seis mil, duzentos e vinte e oito 
reais). Fundamentada no Art. 24, inciso V, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 18/05/2010.

Termo de Dispensa nº. 0069/2010 – Processo nº. 0478/2010. 
CONTRATADO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRANSITO-DETRAN.Objeto: Destina-se a  cota  única do 
seguro  obrigatório/2010  do veiculo de placa JSE-3923, 
pertencente a frota da Secretaria de Educação.Valor global: R$ 
214,55(duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 03/05/2010.

CANCELAMENTO DE DISPENSA

Publicado no Diário Oficial do Município  n.º : 350 de 13 à 19 de 
março de 2010

Termo de Dispensa n.º 007-2010 – Processo n.º 1469/2009. 
Contratado: ARTE CONSTRUÇÕES LTDA ME. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos 
de reforma e ampliação do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador. Valor global: R$ 7.944,00 (sete mil novecentos e 
quarenta e quatro reais).   

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Publicado no Diário Oficial do Município  n.º : 353 de 03 à 09 de 
abril de 2010

Contrato n.º 0041-2010 – Processo n.º 1469/2009. Contratado: 
ARTE CONSTRUÇÕES LTDA ME. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em elaboração de projetos de reforma e 
ampliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.   

Valor global: R$  7.944,00 (sete mil novecentos e quarenta e quatro 
reais).   

Gilmara R. Lisboa
Gerente - GEMAT
Mat. nº 37.066-3

EXTRATOS DE TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N°248/2009; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria da Administração- Secad; Contratada: Empresa FG 
Distribuidora e Comercio Ltda - me; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Segunda e o item 3.1 da cláusula Terceira,  do instrumento original; 
Do Preço: Em razão do acréscimo de quantitativos, fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 60.750,00 
(sessenta mil, setecentos e cinqüenta reais), correspondendo a 
25%, do total previsto no Termo de Compromisso de 
Fornecimento. Tendo em vista o acréscimo de valor previsto no 
presente Termo Aditivo, fica anexa nova planilha, consoante 
informações do Registro de Preços. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira, do Termo de 
Compromisso de Fornecimento original; Da Inserção de Dotação 
Orçamentária: Ação: 4010; Elemento de Despesa: 33.99.30; Fonte: 
115039; Assinatura: 10/03/2010; Ademar Delgado das Chagas - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 
N°080/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Elza Maria da Silva Pavie; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda e Quarta, do contrato original; Do Prazo: Será 12 (doze) 
meses contado a partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar-se 
por ser de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, 
e considerando a prorrogação de prazo contida na cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 24.000,00(vinte e 
quatro mil reais). O valor mensal ajustado para locação de imóvel, 
constante da cláusula Terceira – Do preço, do contrato original, que 
é R$ 2.000,00(dois mil reais), permanece sem sofrer qualquer 
alteração Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira; Assinatura: 28/04/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
N°001/2007; Contratante: Município de Camaçari – Sesau; 
Contratada: Empresa Centro de Medicina Humana s/c Ltda; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Décima Terceira do instrumento 
original; Do Prazo: Será 01(um) mês contados a partir da data de 
assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e  considerando a prorrogação de prazo contida na 
cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é de R$ 
28.869,94 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Oitava, do contrato original; Assinatura: 
03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Decimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
N°130/2004; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa COHIDRO – Consultoria estudos e Projetos s/c Ltda; Do 
Objeto: Prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: 
Será 03(três) meses contados a parti da data de assinatura deste 
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Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente Termo aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução 
dos serviços prestados, o valor ajustados para a prestação dos 
serviços contratados, constante no item 8.1 da cláusula Oitava, do 
contrato origem, somando ao valor constante na cláusula Terceira, 
do Sétimo Termo Aditivo, que é de R$ 153.500,50 (cento e 
cinqüenta e três mil quinhentos reais e cinqüenta centavos), 
permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Oitava, do contrato original; 
Assinatura: 22/04/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 102/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Nefrologia e Urologia da Bahia, Visando a Execução de Serviços 
de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação 
de serviços Terapia Renal Substitutiva de acordo com as normas e 
legislação em vigor, pelo contratado, integrante da rede privada de 
serviços de saúde localizado no município de camaçari, aos 
usuários do sistema único de saúde, de forma complementar aos 
serviços públicos do contratante, conforme o disposto nas 
cláusulas seguintes e com o discriminado nas planilhas de 
programação físico orçamentária, anexas, parte integrante deste 
instrumento; Da Execução dos Serviços: A eventual mudança de 
endereço do estabelecimento do contrato deverá ser imediatamente 
comunicada ao contratante, que analisará a conveniência de manter 
os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, 
rever essas condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se 
entender conveniente. A mudança do responsável técnico pelos 
serviços de saúde contratados, também, será comunicada ao 
contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura 
municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem 
mudanças nas planilhas de programação físico orçamentária 
devem ser previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários:  Projeto Atividade: 4927- Gestão de Media e Alta 
Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Seviços de 
Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 0114.025/0102.020; Do 
Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao contratado, pelos 
serviços efetivamente  prestados, os valores unitários de cada 
procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de Saúde. Resguardado o preço da tabela 
nacional de remuneração de procedimento, conforme tabela de 
procedimentos, medicamentos, orteses, próteses e materiais 
especiais ao Sus; o município poderá , á conveniência e 
disponibilidade financeira, alterar o valor dos procedimentos após 
prévia autorização do conselho municipal de saúde. O valor do 
presente contrato é estimado em R$ 449.346,38(quatrocentos e 
quarenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito 
centavos) mensais tomando-se por base a media mensal dos 
procedimentos dimensionados nos termos das planilhas de 
programação físico orçamentária, integrantes deste, cujo valor 
total, para 24 (vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 
10.784.313,12 (dez milhões setecentos e oitenta e quatro mil 
trezentos e treze reais e doze centavos); Da Revisão do Preço: Os 
valores estipulados dos procedimentos serão revistos na mesma 
proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo 
ministério da saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da lei, 8.080/90 e nos 
termos da lei federal de licitações e contratos administrativos. A 
revisão da tabela de procedimentos, medicamentos, orteses, 
próteses e matérias especiais do SUS independerá de termo aditivo, 
sendo necessário anotar no processo a origem e autorização da 
revisão dos valores, com data da publicação; Da Obrigação de 
Pagar: O não cumprimento pelo ministério da saúde da obrigação 
assumida de interveniente – pagador dos valores constantes deste 
contrato, não transfere para o contratante a obrigação de pagar os 
serviços ora contratados, os quais são de responsabilidade do 
ministério da saúde para todos os efeitos legais, conforme portaria 
n° 1.286, de 26/10/93; Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por até 12 (doze) meses em caráter excepcional;   
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de  Lima e Silva - 
Município

 Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 103/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Centro 
de Medicina Humanas s/c Ltda. Visando a Execução de Serviços 
Laboratoriais Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A 
prestação de serviços laboratoriais que compreende: coleta, 
recepção, transporte, conservação, armazenamento de amostras 
biológicas e execução dos procedimentos laboratoriais previstos 
na ficha de programação orçamentária, do contratado, integrante 
da rede privada de serviços de saúde localizado no município de 
Camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, conforme 
disposto nas cláusulas seguintes; Da Execução dos Serviços: Os 
serviços ora contratados, referidos na cláusula primeira, serão 
executados pelo contratado, com sede na Rua do Alecrim, n° 10, 
centro, camaçari, Bahia, CEP 42800-000 com alvará sanitário 
expedido pela secretaria municipal de saúde, sob o n° 367, e sob a 
responsabilidade do Dr. Everaldo Barbosa R. Filho n° 6.276 do 
conselho regional de medicina/Ba. A eventual mudança de 
endereço do estabelecimento do contrato deverá ser imediatamente 
comunicada ao contratante, que analisará a conveniência de manter 
os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, 
rever essas condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se 
entender conveniente. A mudança do responsável técnico pelos 
serviços de saúde contratados, também, será comunicada ao 
contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura 
municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem 
mudanças nas planilhas de programação físico orçamentária 
devem ser previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários:  Projeto Atividade: 4027- Gestão de Media e Alta 
Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Seviços de 
Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 0114.025/0102.020; Do 
Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao contratado, pelos 
serviços efetivamente  prestados, os valores unitários de cada 
procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de Saúde. O valor do presente contrato é 
estimado em R$ 59.207,59 (cinqüenta e nove mil duzentos e sete 
reais e cinqüenta e nove centavos)  mensais tomando-se por base a 
media mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 
planilhas de programação físico orçamentária, integrantes deste, 
cujo valor total, para 24(vinte e quatro)meses, estima-se em R$ 
1.420.982,16 (um milhão quatrocentos e vinte mil novecentos e 
oitenta e dois reais e dezesseis centavos);Da Vigência e da 
Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por ate 12(doze) meses em 
caráter excepcional;  Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias 
de  Lima e Silva - Município.
 

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 104/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Centromed – Centro Médico de Camaçari Ltda. Visando a 
Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; 
DO Objeto: A prestação de serviços de saúde que compreende: 
serviços hospitalares de urgência/emergência de ortopedia e 
traumatologia – 12 horas de segunda feira, serviços médicos 
ambulatoriais especializados, serviços hospitalares para realização 
de cirurgias eletivas, serviços auxiliares de diagnose e terapia 
(SADT) nas diversas especialidades pelo contrato, integrante da 
rede privada de serviços de saúde localizado no município de 
Camaçari, aos  usuários do sistema único de saúde, de forma 
complementar aos serviços públicos do contratante, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado nas 
planilhas de programação físico orçamentária, anexas, parte 
integrante deste instrumento    , recepção, transporte, conservação, 
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armazenamento de amostras biológicas e execução dos 
procedimentos laboratoriais previstos na ficha de programação 
orçamentária, do contratado, integrante da rede privada de serviços 
de saúde localizado no município de Camaçari, aos usuários do 
sistema único de saúde, conforme disposto nas cláusulas seguintes; 
Da Execução dos Serviços: A eventual mudança de endereço do 
estabelecimento do contrato deverá ser imediatamente 
comunicada ao contratante, que analisará a conveniência de manter 
os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, 
rever essas condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se 
entender conveniente. A mudança do responsável técnico pelos 
serviços de saúde contratados, também, será comunicada ao 
contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura 
municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem 
mudanças nas planilhas de programação física orçamentária 
devem ser previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários:  Projeto Atividade: 4027- Gestão de Media e Alta 
Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Seviços de 
Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 0114.025/0102.020; Do 
Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao contratado, pelos 
serviços efetivamente  prestados, os valores unitários de cada 
procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de Saúde. Resguardando o preço da tabela 
nacional de remuneração de procedimentos, conforme tabela de 
procedimentos, medicamentos, orteses, próteses e materiais 
especiais do SUS; o município poderá, á  sua conveniência e 
disponibilidade financeira, alterar o valor dos procedimentos após 
previa autorização do conselho municipal de saúde. O valor do 
presente contrato é estimado em R$ 279.670,62 (duzentos e setenta 
e nove mil seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) 
mensais tomando-se por base a media mensal dos procedimentos 
dimensionados nos termos das planilhas de programação físico 
orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e 
quatro) meses, estima-se em R$ 6.712.094,88 (seis milhões 
setecentos e doze mil noventa e quatro reais e oitenta e oito 
centavos); Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e 
quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por ate 12(doze) meses em caráter excepcional; 
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de  Lima e Silva - 
Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 106/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Centro 
de Reabilitação Humana de Camaçari Ltda. Visando a Execução de 
Serviços Laboratoriais Chamada Publica N° 002/2009; DO 
Objeto: A prestação de serviços laboratoriais que compreende: 
serviços ambulatoriais especializados, serviços auxiliares de 
diagnose e terapia (SADT) pelo contratado, integrante da rede 
privada de serviços de saúde localizado no município de camaçari, 
aos usuários do sistema único de saúde, de forma complementar 
aos serviços públicos do contratante, conforme o disposto nas 
cláusulas seguintes e com o discriminado nas planilhas de 
planilhas de programação físico orçamentária, anexas, parte 
integrante deste instrumento. As planilhas de programação físicas 
orçamentárias do contratado indicam, discriminadamente, os 
procedimentos contratados; Da Execução dos Serviços: A eventual 
mudança de endereço do estabelecimento do contrato deverá ser 
imediatamente comunicada ao contratante, que analisará a 
conveniência de manter os serviços ora contratados em outro 
endereço, podendo, ainda, rever essas condições do contrato e, até 
mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do 
responsável técnico pelos serviços de saúde contratados, também, 
será comunicada ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser 
procedidos uma alteração cadastral junto á secretaria de saúde da 
prefeitura municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que 
impliquem mudanças nas planilhas de programação física 
orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo contratante; 

Dos Recursos Orçamentários: Projeto Atividade: 4027- Gestão de 
Media e Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Seviços de Terceiros  -  Pessoas jurídica;  Fonte:  
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
Saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 13.192,07 (treze mil cento e noventa e 
dois reais e sete centavos) mensais tomando-se por base a media 
mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 
planilhas de programação físico orçamentária, integrantes deste, 
cujo valor total, para 24 (meses), estima-se em R$ 316.609,68 
(trezentos e dezesseis mil seiscentos e nove reais e sessenta e oito 
centavos);Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) 
meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por 
ate 12(doze) meses em caráter excepcional;  Assinatura: 
30/03/2010; Camilo Pinto Farias de  Lima e Silva - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 107/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Fisiovida - Clinica Fisioterapeuta Dra. Lara Giovana Ltda. 
Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 
002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de saúde que 
compreende: serviços ambulatoriais especializado, serviços 
auxiliares de diagnose e terapia (SADT) nas diversas 
especialidades pelo contratado, integrante da rede privada de 
serviços de saúde localizado no município de Camaçari, aos  
usuários do sistema único de saúde, de forma complementar aos 
serviços públicos do contratante, conforme o disposto nas 
cláusulas seguintes e com o discriminado nas planilhas de 
programação físico orçamentária, anexas, parte integrante deste 
instrumento; Da Execução dos Serviços: A eventual mudança de 
endereço do estabelecimento do contrato deverá ser imediatamente 
comunicada ao contratante, que analisará a conveniência de manter 
os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, 
rever essas condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se 
entender conveniente. A mudança do responsável técnico pelos 
serviços de saúde contratados, também, será comunicada ao 
contratante. Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma 
alteração cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura 
municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem 
mudanças nas planilhas de programação física orçamentária 
devem ser previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027- Gestão de Media e Alta 
Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 0114.025/0102.020; Do 
Preço: O contratante pagará, mensalmente, ao contratado, pelos 
serviços efetivamente  prestados, os valores unitários de cada 
procedimento, conforme tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor 
editado pelo ministério de saúde. Resguardando o preço da tabela 
nacional de remuneração de procedimentos, conforme tabela de 
procedimentos, medicamentos, orteses, próteses e materiais 
especiais do SUS; o município poderá, á  sua conveniência e 
disponibilidade financeira, alterar o valor dos procedimentos após 
previa autorização do conselho municipal de saúde. O valor do 
presente contrato é estimado em R$ 9.589,40 (nove mil quinhentos 
e oitenta e nove reais e quarenta centavos) mensais tomando-se por 
base a media mensal dos procedimentos dimensionados nos termos 
das planilhas de programação físico orçamentária, integrantes 
deste, cujo valor total, para 24(vinte e quatro) meses, estima-se em 
R$ 230.145,60 (duzentos e trinta mil cento e quarenta e cinco reais 
e sessenta centavos); Da Vigência e da Prorrogação: Será de 
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24(vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por ate 12(doze) meses em caráter excepcional; 
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - 
Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 108/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Cost-
Clinica de Olhos São Tomaz Ltda. Visando a Execução de Serviços 
de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação 
de serviços de saúde ambulatoriais – oftalmologia (consultas 
medicas especializadas e procedimentos) pelo contratado, 
integrante da rede privada de serviços de saúde localizado no 
município de camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, de 
forma complementar aos serviços públicos do contratante, 
conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado 
nas planilhas de programação físico orçamentária, anexas, parte 
integrante deste instrumento; Da Execução dos Serviços: A 
eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em 
outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do contrato 
e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do 
responsável técnico pelos serviços de saúde contratados, também, 
será comunicada ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser 
procedidos uma alteração cadastral junto á secretaria de saúde da 
prefeitura municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que 
impliquem mudanças nas planilhas de programação física 
orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo contratante; 
Dos Recursos Orçamentários: Projeto Atividade: 4027- Gestão de 
Media e Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração de 
procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 30.609,20 (trinta mil seiscentos e nove 
reais e vinte centavos) mensais tomando-se por base a media 
mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 
planilhas de programação físico orçamentária, integrantes deste, 
cujo valor total, para 24(vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 
734.620,80 (setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e vinte reais 
e oitenta centavos); Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte 
e quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por até 12(doze) meses em caráter excepcional; 
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - 
Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 110/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Fisiomed - Clinica de Fisioterapia e Medicina Ltda. Visando a 
Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; 
DO Objeto: A prestação de serviços de saúde que compreende: 
serviços ambulatoriais de urgência/emergência de ortopedia e 
traumatologia - 12 horas de segunda a sexta –feira, serviços 
médicos ambulatoriais especializados, serviços auxiliares de 
diagnose e terapia (SADT) nas diversas especialidades pelo 
contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde 
localizado no município de camaçari, aos usuários do sistema 
único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
contratante, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 

anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos 
Serviços: A eventual mudança de endereço do estabelecimento do 
contrato deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em 
outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do contrato 
e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do 
responsável técnico pelos serviços de saúde contratados, também, 
será comunicada ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser 
procedidos uma alteração cadastral junto á secretaria de saúde da 
prefeitura municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que 
impliquem mudanças nas planilhas de programação física 
orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo contratante; 
Dos Recursos Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de 
Media e Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços  de  Terceiros  -  Pessoas  jur ídica;  Fonte:  
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente 
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração de 
procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 75.696,70 (setenta e cinco mil 
seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos) mensais 
tomando-se por base a media mensal dos procedimentos 
dimensionados nos termos das planilhas de programação físico 
orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e 
quatro) meses, estima-se em R$ 1.816.720,80 (um   milhão 
oitocentos e dezesseis mil setecentos e vinte reais e oitenta 
centavos); Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e 
quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por até 12(doze) meses em caráter excepcional; 
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - 
Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 111/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Imac - 
Imagem Médica de Camaçari  Ltda. Visando a Execução de 
Serviços de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A 
prestação de serviços de auxiliares de diagnose e terapia (SADT) 
pelo contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde 
localizado no município de camaçari, aos usuários do sistema 
único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
contratante, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 
anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos 
Serviços: A eventual mudança de endereço do estabelecimento do 
contrato deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em 
outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do contrato 
e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do 
responsável técnico pelos serviços de saúde contratados, também, 
será comunicada ao contratante. Em ambos os casos, deverão ser 
procedidos uma alteração cadastral junto á secretaria de saúde da 
prefeitura municipal de Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que 
impliquem mudanças nas planilhas de programação física 
orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo contratante; 
Dos Recursos Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de 
Media e Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços  de  Terceiros  -  Pessoas  jur ídica;  Fonte:  
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração de 
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procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 98.102,92 (noventa e oito mil cento e 
dois reais e noventa e dois centavos) mensais tomando-se por base 
a media mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 
planilhas de programação físico orçamentária, integrantes deste, 
cujo valor total, para 24(vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 
2.354.470,08 (dois milhões trezentos e cinqüenta e quatro mil 
quatrocentos e setenta reais e oito centavos). O valor estimado no 
parágrafo segundo desta cláusula, não implica em nenhuma 
previsão de credito em favor do contratado, que somente fará jus 
aos valores correspondentes aos serviços previamente autorizados 
pelo contratante e efetivamente prestados pelo contratado; Da 
Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 
12(doze) meses em caráter excepcional; Assinatura: 30/03/2010; 
Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 112/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Laboratório Médico de Análises Clinica Valois Freire Ltda – 
Labormed, Visando a Execução de Serviços de Laboratoriais. 
Chamada Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação de 
serviços laboratoriais que compreende; coleta, recepção, 
transporte, conservação, armazenamento de amostras 
biológicas e execução dos procedimentos laboratoriais previsto 
na ficha de programação orçamentária, do contratado, integrante 
da rede privada de serviços de saúde localizado no município de 
camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, de forma 
complementar aos serviços públicos do contratante, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes; Da Execução dos Serviços: A 
eventual mudança de endereço do estabelecimento do 
contratado deverá ser imediatamente comunicada ao 
contratante, que analisará a conveniência de manter os serviços 
ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas 
condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender 
conveniente. A mudança do responsável técnico pelos serviços 
de saúde contratados, também, será comunicada ao contratante. 
Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração 
cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de 
Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças 
nas planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 102.002,48 (cento e dois mil, dois 
reais e quarenta e oito centavos) mensais tomando-se por base a 
media mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das 
planilhas de programação físico orçamentária, integrantes deste, 
cujo valor total, para 24(vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 
2.448.059,52 (dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil, 
cinqüenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos). O valor 

estimado no parágrafo segundo desta cláusula, não implica em 
nenhuma previsão de credito em favor do contratado, que 
somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 
previamente autorizados pelo contratante e efetivamente 
prestados pelo contratado; Da Vigência e da Prorrogação: Será 
de 24(vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado por até 12(doze) meses em caráter 
excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de 
Lima e Silva - Município.

       
Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 113/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Semed – Serviços Médicos Cirúrgicos de Camaçari Ltda. 
Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 
002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de auxiliares de 
diagnose e terapia (SADT) pelo contratado, integrante da rede 
privada de serviços de saúde localizado no município de 
camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, de forma 
complementar aos serviços públicos do contratante, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado nas 
planilhas de programação físico orçamentária, anexas, parte 
integrante deste instrumento; Da Execução dos Serviços: A 
eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados 
em outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do 
contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A 
mudança do responsável técnico pelos serviços de saúde 
contratados, também, será comunicada ao contratante. Em 
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral 
junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de Camaçari-
Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas 
planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 47.522,02 (quarenta e sete mil, 
quinhentos e vinte e dois reais dois centavos) mensais tomando-
se por base a media mensal dos procedimentos dimensionados 
nos termos das planilhas de programação físico orçamentária, 
integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e quatro) meses, 
estima-se em R$ 1.140.528,48 (um milhão cento e quarenta mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). O 
valor estimado no parágrafo segundo desta cláusula, não implica 
em nenhuma previsão de credito em favor do contratado, que 
somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 
previamente autorizados pelo contratante e efetivamente 
prestados pelo contratado; Da Vigência e da Prorrogação: Será 
de 24(vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado por até 12(doze) meses em caráter 
excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de 
Lima e Silva - Município.
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Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 114/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Laboratório Lisboa Patologia Clinica Ltda. Visando a Execução 
de Serviços Laboratoriais. Chamada Publica N° 002/2009; DO 
Objeto: A prestação de serviços laboratoriais que compreende: 
coleta, recepção, transporte, conservação, armazenamento de 
amostras biológica e execução dos procedimentos laboratoriais 
previstos na ficha de programação orçamentária do contratado, 
integrante da rede privada de serviços de saúde localizado no 
município de camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, 
conforme o disposto nas cláusulas seguintes; Da Execução dos 
Serviços: A eventual mudança de endereço do estabelecimento 
do contrato deverá ser imediatamente comunicada ao 
contratante, que analisará a conveniência de manter os serviços 
ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas 
condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender 
conveniente. A mudança do responsável técnico pelos serviços 
de saúde contratados, também, será comunicada ao contratante. 
Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração 
cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de 
Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças 
nas planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente 
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 109.406,42 (cento e nove mil 
quatrocentos  e seis reais e quarenta e dois centavos) mensais 
tomando-se por base a media mensal dos procedimentos 
dimensionados nos termos das planilhas de programação físico 
orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e 
quatro) meses, estima-se em R$ 2.625.754,08 (dois milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil setecentos e cinqüenta e quatro 
reais e  oito centavos). O valor estimado no parágrafo segundo 
desta cláusula, não implica em nenhuma previsão de credito em 
favor do contratado, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo 
contratante e efetivamente prestados pelo contratado; Da 
Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 
12(doze) meses em caráter excepcional; Assinatura: 
30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 115/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Med 
Center Clirca – Clinica Metropolitana Ltda. Visando a Execução 
de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 002/2009; DO 
Objeto: A prestação de serviços de saúde que compreende: 
serviços hospitalares de urgência/emergência de ortopedia e 
traumatologia-12 horas segunda a sábado; serviços médicos 
ambulatoriais especializado, serviços hospitalares para 
realização de cirurgias eletivas; serviços  auxiliares de diagnose 
e terapia (SADT) nas diversas especialidades pelo contratado, 
integrante da rede privada de serviços de saúde localizado no 

município de camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, 
de forma complementar aos serviços públicos do contratante, 
conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 
anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos 
Serviços: A eventual mudança de endereço do estabelecimento 
do contrato deverá ser imediatamente comunicada ao 
contratante, que analisará a conveniência de manter os serviços 
ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas 
condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender 
conveniente. A mudança do responsável técnico pelos serviços 
de saúde contratados, também, será comunicada ao contratante. 
Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração 
cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de 
Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças 
nas planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente 
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 138.914,17(cento e trinta e oito mil 
novecentos e quatorze reais e dezessete centavos) mensais 
tomando-se por base a media mensal dos procedimentos 
dimensionados nos termos das planilhas de programação físico 
orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e 
quatro) meses, estima-se em R$ 3.333.940,08 (três milhões 
trezentos e trinta e três mil novecentos e quarenta reais e oito 
centavos). O valor estimado no parágrafo segundo desta 
cláusula, não implica em nenhuma previsão de credito em favor 
do contratado, que somente fará jus aos valores correspondentes 
aos serviços previamente autorizados pelo contratante e 
efetivamente prestados pelo contratado; Da Vigência e da 
Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 12(doze) meses em 
caráter excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto 
Farias de Lima e Silva - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 117/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: Prev 
Center Clirca – Clinica Medica Sociedade Simples Ltda. 
Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 
002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de auxiliares de 
diagnose e terapia (SADT) pelo contratado, integrante da rede 
privada de serviços de saúde localizado no município de 
camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, de forma 
complementar aos serviços públicos do contratante, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado nas 
planilhas de programação físico orçamentária, anexas, parte 
integrante deste instrumento; Da Execução dos Serviços: A 
eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados 
em outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do 
contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A 
mudança do responsável técnico pelos serviços de saúde 
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contratados, também, será comunicada ao contratante. Em 
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral 
junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de Camaçari-
Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas 
planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 29.250,00(vinte e nove mil duzentos 
e cinqüenta reais) mensais tomando-se por base a media mensal 
dos procedimentos dimensionados nos termos das planilhas de 
programação físico orçamentária, integrantes deste, cujo valor 
total, para 24(vinte e quatro) meses, estima-se em R$ 
702.000,00 (setecentos e dois mil reais). O valor estimado no 
parágrafo segundo desta cláusula, não implica em nenhuma 
previsão de credito em favor do contratado, que somente fará jus 
aos valores correspondentes aos serviços previamente 
autorizados pelo contratante e efetivamente prestados pelo 
contratado; Da Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e 
quatro) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado por até 12(doze) meses em caráter excepcional; 
Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - 
Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 118/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Núcleo de Assistência Medica de Camaçari Ltda – Prontovida. 
Visando a Execução de Serviços de Saúde Chamada Publica N° 
002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de saúde que 
compreende: aos serviços ambulatoriais especializados, 
serviços  auxiliares de diagnose e terapia (SADT) pelo 
contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde 
localizado no município de camaçari, aos usuários do sistema 
único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
contratante, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o 
discriminado nas planilhas de programação físico orçamentária, 
anexas, parte integrante deste instrumento; Da Execução dos 
Serviços: A eventual mudança de endereço do estabelecimento 
do contrato deverá ser imediatamente comunicada ao 
contratante, que analisará a conveniência de manter os serviços 
ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas 
condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender 
conveniente. A mudança do responsável técnico pelos serviços 
de saúde contratados, também, será comunicada ao contratante. 
Em ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração 
cadastral junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de 
Camaçari-Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças 
nas planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  

prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 124.820,84 (cento e vinte e quatro 
mil oitocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) mensais 
tomando-se por base a media mensal dos procedimentos 
dimensionados nos termos das planilhas de programação físico 
orçamentária, integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e 
quatro) meses, estima-se em R$ 2.995.700,16 ( dois milhões  
novecentos e noventa e cinco mil setecentos reais e dezesseis  
centavos). O valor estimado no parágrafo segundo desta 
cláusula, não implica em nenhuma previsão de credito em favor 
do contratado, que somente fará jus aos valores correspondentes 
aos serviços previamente autorizados pelo contratante e 
efetivamente prestados pelo contratado; Da Vigência e da 
Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 12(doze) meses em 
caráter excepcional; Assinatura: 30/03/2010; Camilo Pinto 
Farias de Lima e Silva - Município.

Contrato de Prestação de Serviços de Saúde N° 119/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - Sesau; Contratada: 
Laboratório de Analise Clinicas Carvalho e Martinelli Ltda. 
Visando a Execução de Serviços Laboratoriais  Chamada 
Publica N° 002/2009; DO Objeto: A prestação de serviços de 
saúde que compreende: coleta, recepção, transporte, 
conservação, armazenamento de amostras biológicas e 
execução dos procedimentos laboratoriais previstos  na ficha de 
programação orçamentária, do contratado, integrante da rede 
privada de serviços de saúde localizado no município de 
camaçari, aos usuários do sistema único de saúde, conforme o 
disposto nas cláusulas seguintes; Da Execução dos Serviços: A 
eventual mudança de endereço do estabelecimento do contrato 
deverá ser imediatamente comunicada ao contratante, que 
analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados 
em outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do 
contrato e, até mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A 
mudança do responsável técnico pelos serviços de saúde 
contratados, também, será comunicada ao contratante. Em 
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral 
junto á secretaria de saúde da prefeitura municipal de Camaçari-
Ba. Alterações cadastrais que impliquem mudanças nas 
planilhas de programação física orçamentária devem ser 
previamente autorizadas pelo contratante; Dos Recursos 
Orçamentários: Projeto Atividade: 4027 - Gestão de Media e 
Alta Complexidade; Elemento: 3390.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoas jurídica; Fonte: 
0114.025/0102.020; Do Preço: O contratante pagará, 
mensalmente, ao contratado, pelos serviços efetivamente  
prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme 
tabela do SAI e SIH/SUS, em vigor editado pelo ministério de 
saúde. Resguardando o preço da tabela nacional de remuneração 
de procedimentos, conforme tabela de procedimentos, 
medicamentos, orteses, próteses e materiais especiais do SUS; o 
município poderá, á  sua conveniência e disponibilidade 
financeira, alterar o valor dos procedimentos após previa 
autorização do conselho municipal de saúde. O valor do presente 
contrato é estimado em R$ 160.073,70 (cento e sessenta mil 
setenta e três reais e setenta centavos) mensais tomando-se por 
base a media mensal dos procedimentos dimensionados nos 
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termos das planilhas de programação físico orçamentária, 
integrantes deste, cujo valor total, para 24(vinte e quatro) 
meses, estima-se em R$ 3.841.768,80 (três milhões  oitocentos 
e quarenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos). O valor estimado no parágrafo segundo desta 
cláusula, não implica em nenhuma previsão de credito em favor 
do contratado, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo 
contratante e efetivamente prestados pelo contratado; Da 
Vigência e da Prorrogação: Será de 24(vinte e quatro) meses, a 
partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 
12(doze) meses em caráter excepcional; Assinatura: 
30/03/2010; Camilo Pinto Farias de Lima e Silva - Município.

LIMPEC – Limpeza Publica de Camaçari

COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 

DOCUMENTOS nº. 01/2010

O Presidente da Comissão Central de Avaliação de 
Documentos criada pela portaria nº. 003/2010 de 11 de janeiro 
2010 após avaliação documental e tendo os prazos de guarda 
necessários acrescidos a Tabela de Temporalidade de 
Documentos faz saber a quem possa interessar que, a partir do 
30.º  dia subseqüente à data de publicação deste Edital, a 
LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari eliminará os 
documentos abaixo relacionados que já prescreveram a sua 
guarda legal e administrativa. Os interessados poderão 
requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento 
de documentos ou cópias de peças do processo, mediante 
petição, desde que tenha respectiva qualificação e 
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão 
Central de Avaliação de Documentos, a qual dispõe da listagem 
completa dos documentos a serem descartados. Grupo: 
Financeiro/Contábil=237 caixas  -  Datas-limite: 1990 – 2005 -
Movimentos Contábeis; Faturas Canceladas; Cheques 
Cancelados; Processos Retidos; Correspondência; Processo 
Licitatório; Consistência Contábil; Resumo do Inventário; 
Conciliação Bancária; Leilões; Relatório da Contabilidade; 
Ofício TCM; Razão auxiliar e UFIR; Controle de Cheques; 
Comprovante de Entrega de N.F.; Leilões; Contas Pagas. 
Camaçari, 19 de abril de 2010 Composição da CCAD: José 
Batista dos Santos- Presidente; Membros: Antonio Magno 
Paixão da Silva, Vicente Nunes Amorim, Leonardo de Oliveira 
Magalhães.

COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 

DOCUMENTOS nº. 02/2010

O Presidente da Comissão Central de Avaliação de 
Documentos criada pela portaria nº 003/2010 de 11 de janeiro 
2010 após avaliação documental e tendo os prazos de guarda 
necessários acrescidos a Tabela de Temporalidade de 
Documentos faz saber a quem possa interessar que, a partir do 
30.º dia subseqüente à data de publicação deste Edital, a 
LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari eliminará os 
documentos abaixo relacionados que já prescreveram a sua 
guarda legal e administrativa. Os interessados poderão 
requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento 
de documentos ou cópias de peças do processo, mediante 
petição, desde que tenha respectiva qualificação e 
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão 

 

. 

Central de Avaliação de Documentos, a qual dispõe da listagem 
completa dos documentos a serem descartados. Local e data: 
Camaçari, 19 de abril de 2010. Grupo: Recursos Humanos = 77 
caixas Datas-limite: 1990 – 2005 Correspondência Interna; 
Ocorrência de Ponto; Assistência Médica (fatura previna); Fax 
enviado e recebido; Relação Bancária; Vale alimentação; 
Informe de Rendimento Limpec; Proventos e Descontos; 
Relação de Vale-transporte; Relação Alfa (ação total); 
Relatório da Contabilidade; RAIS; Camaçari, 19 de abril de 
2010 Composição da CCAD: José Batista dos Santos -
Presidente; Membros: Antonio Magno Paixão da Silva, 
Vicente Nunes Amorim, Leonardo de Oliveira Magalhães.

COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 

DOCUMENTOS nº. 03/2010

O Presidente da Comissão Central de Avaliação de 
Documentos criada pela portaria nº 003/2010 de 11 de janeiro 
2010 após avaliação documental e tendo os prazos de guarda 
necessários acrescidos a Tabela de Temporalidade de 
Documentos faz saber a quem possa interessar que, a partir do 
30.º dia subseqüente à data de publicação deste Edital, a 
LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari eliminará os 
documentos abaixo relacionados que já prescreveram a sua 
guarda legal e administrativa. Os interessados poderão 
requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento 
de documentos ou cópias de peças do processo, mediante 
petição, desde que tenha respectiva qualificação e 
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão 
Central de Avaliação de Documentos, a qual dispõe da listagem 
completa dos documentos a serem descartados. Grupo: 
Diretoria-Presidência = 26 caixas Datas-limite: 1991 - 2004 
Licitações e Contratos; LPS/CIS e Ofícios; Correspondências. 
Camaçari, 19 de abril de 2010 Composição da CCAD: José 
Batista dos Santos –Presidente; Membros: Antonio Magno 
Paixão da Silva, Vicente Nunes Amorim, Leonardo de Oliveira 
Magalhães.

. 

. 
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