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04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03920.11.02.904.2019,

                                     RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARIO CESAR MOURA 

MARQUES, matricula nº 828769, lotado (a) na Secretaria 

da Educação - SEDUC, de PORTEIRO NÍVEL I para 

PORTEIRO NÍVEL II, com data retroativa a 29 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    

PORTARIA Nº 00011/2020
 DE 20 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03543.11.02.904.2019,

                                   RESOLVE

PORTARIA Nº 00002/2020
 DE 20 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03643.11.02.904.2019,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANA PAULA GONÇALVES 
DOS REIS, matricula nº 60067, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, de TÉCNICA EM ENFERMAGEM 
NÍVEL I para TÉCNICA EM ENFERMAGEM NÍVEL II, 
com data retroativa a 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00007/2020
 DE 20 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
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PROMOVER o (a) servidor (a) ISNEIDE DE JESUS 

COUTINHO, matricula nº 61412, lotado (a) na Secretaria 

da  Educação  -  SEDUC,  de  ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL I para ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL II, com data retroativa a 07 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

 

PORTARIA Nº 00018/2020
 DE 20 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINIDTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério públicos do município de Camaçari, e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
06743.11.02.904.2018,
                                             RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  ALANE DA SILVA, 

matricula nº 63788, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de PROFESSOR NÍVEL I para PROFESSOR 

NÍVEL II, com data retroativa a1 6 DE AGOSTO DE 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00019/2020
 DE 20 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 

04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01664.11.02.408.2017,

                                     RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VANUZIA DA SILVA 

GUEDES, matricula nº 8165, lotado (a) na Secretaria da 

E d u c a ç ã o  -  S E D U C ,  d e  A S S I S T E N T E  

ADMINISTRATIVO NÍVEL I para ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL II, com data retroativa a 19 DE 
MAIO DE 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

 

PORTARIA Nº 00020/2020
 DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03483.11.02.904.2019,
                                          RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CINTIA SILVA AQUINO 

matricula nº 828942, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de ODONTÓLOGA NÍVEL I para ODONTÓLOGA 

NÍVEL III, com data retroativa a 05 DE NOVEMBRO DE 
2019.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00021/2020
 DE 29 DE JANEIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 873 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira 
e vencimentos dos servidores do magistério públicos do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
02542.11.02.904.2019,

                                         RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  DANIELLE DA SILVA 

SANTOS, matricula nº 60878, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de PROFESSOR NÍVEL I para 

PROFESSOR NÍVEL II, com data retroativa a 30 DE 
AGOSTO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JANEIRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 102/2020
 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença -  Prêmio a Servidor Municipal   

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 5648/2018.

                            RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 04 de Dezembro de 2019, 
publicado n D.O.M. de nº 1313 de 14 de Dezembro de 
2019, o qual concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) 
KELLY LAGO SANTOS FARIAS, matricula 62304, 
ocupante do cargo de TECNICA EM ATIVIDADE 
TRIBUTÁRIA, lotado na SECRETARIA DA FAZENDA- 
SEFAZ onde se lê: 19/04/2011 a 18/04/2016, leia-se: 
01/03/2010 a 28/02/2015, a partir de 02 de Janeiro de 
2020.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N° 18/2020   
 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (um)  imóvel, no  
Bairro da Bomba, situada na Avenida 
Concêntrica,situado no Distrito Sede do 
município de Camaçari-Bahia, com área de 
300,00 m², com inscrição no cadastro 
municipal sob o n° 016.880-7 em  área a 
serem desmembradas resultando em dois 
novos lotes - 128A e 128B - com 150,00 m² 
cada  uma, na forma que indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe 
foram atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho 
de 2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
02584.22.09.005.2019 , assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE 
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Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
localizada no Bairro da Bomba, situada na Avenida 
Concêntrica, Distrito Sede, sob. matrícula de n°2388, 
inscrito no censo imobiliário municipal sob n° 
016.880-7 medindo 300,00 m² a ser desmembrada em 
02 (duas) novas áreas com 150,00 m² para cada lote 
denominados 128A e 128B.

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de Thelma Suely de Figueredo Silva, 
professora, portadora de célula de identidade de 
n°03.075.023-76 e CIC/MF sob n°166.2556.685-91, 
sob. regime de comunhão parcial de bens com 
Newton Jorge Genonadio Silva, portador de célula 
de identidade de n°03.075.023-76 e CIC/MF sob. 
n°166.256.685-91, conforme o registro no Cartório do 2º 
Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob a matrícula de nº 2388  e Inscrito no 
Censo Imobiliário Municipal  sob n° 016.880-7.

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

LOTE MATRIZ  SOB MATRÍCULA N° 2388
                                               
LIMITA-SE ao norte com AVENIDA CONCENTRICA, ao 
sul com RUA QUARTA DE LIGAÇÃO, ao leste com 
Nº129, ao oeste com Nº127.  

LIMITES  E  CONFRONTAÇÕES

" I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1  
(N=8.596.573,52;E=573.835,31), , daí segue com 
azimute e distância de 96°34'50" - 10,00m, até o vértice 
V2 (N=8.596.572,37;E=573.845,24), confrontando 
nesse trecho de frente com AVENIDA CONCENTRICA 
(ANTIGA RUA DA BOMBA), daí segue com azimute de 
186°34'50" e distância 15,00m, até o vértice V3 
(N=8.596.557,47;E=573.843,52), confrontando nesse 
trecho á direita com o LOTE Nº 129 ( de JOSÉ MÁRIO 
DOS SANTOS), daí segue com azimute de 186°34'50" e 
d i s t â n c i a  d e  1 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 4  
(N=8.596.542,57;E=573.841,80), confrontando nesse 
trecho á direita com o LOTE Nº 129 ( de JOSÉ MÁRIO 
DOS SANTOS), daí segue com azimute de 276°35'58" e 
d i s t â n c i a  d e  1 0 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 5  
(N=8.596.543,72;E=573.831,87), confrontando nesse 
trecho ao fundo com RUA QUARTA DE LIGAÇÃO ( 
ÁREA DA ANTIGA FAZENDA CAMAÇARI), daí segue 
com azimute de 6°34'50" e distância de 15,00m, até o 
vért ice V6 (N=8.596.558,62;E=573.833,59),  
confrontando nesse trecho á esquerda com LOTE 
Nº127 ( de ROSALIA MARIA EMILIA DOS SANTOS) 
daí segue com azimute e distância de 6°34'50" - 15,00m, 
até o início desta descrição, no vértice V1"

LOTE 128A

LIMITA-SE     ao norte com AVENIDA CONCENTRICA, 
ao sul com 128B, ao leste com Nº129, ao oeste com 
Nº127.  
  

 LIMITES E CONFRONTAÇÕES: "Inicia-se no vértice 
denominado V1 (N=8.596.573,52; E=573.835,31),  daí 
segue com azimute de 96°34'50" e distância 10,00m, até 
o vértice V2 (N=8.596.572,37;E=573.845,24), 
confrontando nesse trecho de frente com AVENIDA 
CONCENTRICA (ANTIGA RUA DA BOMBA), daí 
segue com azimute de 186°34'50" e distância de 
15,00m, até o vértice V3 (N=8.596.557,47; 
E=573.843,52), confrontando nesse trecho á direita  
com o LOTE Nº129 ( de JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS), 
daí segue com azimute de 276°35'58" e distância de 
10,00m, até o vértice V6 (N=8.596.558,62; 
E=573.833,59), confrontando nesse trecho ao fundo 
com o lote a ser desmembrado -  LOTE 128B, daí segue 
com azimute de 6°34'50" e distância de 15,00m, 
confrontando nesse trecho á esquerda com o LOTE N° 
127 ( de ROSALIA MARIA EMILIA DOS SANTOS)  até 
o início desta descrição, no vértice V1.

LOTE 128B

LIMITA-SE      ao norte com Nº128A, ao sul com RUA 
QUARTA DE LIGAÇÃO, ao leste com Nº129, ao oeste 
com Nº127.  
  
LIMITES E CONFRONTAÇÕES: "Inicia-se no vértice 
denominado V3 (N=8.596.557,47;E=573.843,52), daí 
segue com azimute de 186°34'50" e distância de 15,00m 
até o vértice V4 (N=8.596.542,57;E=573.841,80), 
confrontando nesse trecho á direita com  LOTE Nº129 ( 
de JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS), daí segue com 
azimute de 276°35'58" e distância de 10,00m, até o 
vért ice V5 (N=8.596.543,72;E=573.831,87),  
confrontando nesse trecho ao fundo com RUA QUARTA 
DE LIGAÇÃO (ÁREA DA ANTIGA FAZENDA 
CAMAÇARI), daí segue com azimute de 6°34'50" e 
d i s t â n c i a  d e  1 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 6  
(N=8.596.558,62;E=573.833,59), confrontando nesse 
trecho á esquerda  com LOTE Nº 127 ( de ROSALIA 
MARIA EMILIA DOS SANTOS), daí segue com azimute 
de 96°35'58" e distância de 10,00m, confrontando-se 
nesse trecho de frente com o lote á ser desmembrado – 
LOTE 128A - até o início desta descrição, no vértice V3"

Art. 5° Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.  

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 05  DE 
FEVEREIRO DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
 DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 002/2020
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020

O Secretário de Habitação do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores,Aloísio Ribeiro Queiroz 
Júnior, matrícula 831648, Ednance Brito de Lima da 
Cruz, matrícula 829660, Francisco Vandecio Flor 
Macário, matrícula 830439, Iago Santos e Santos, 
matrícula 830652, Nilton César de Almeida Santos, 
matrícula 830432, para compor a Comissão Técnica 
Especifica, com objetivo de analisar a documentação 
técnica dos participantes do certame concorrência  
032/2019.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 05 DE FEVEREIRO DE 
2020.

EDNALDO GOMES JÚNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de veículos para serem 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

A Secretária da Fazenda do Município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 
N.º 0256/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo 
objeto é a 

utilizados na Operação da Força Tarefa em combate 
à violência no Município de Camaçari. 

; 

 

 Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de veículos 
para serem utilizados na Operação da Força Tarefa 
em combate à violência no Município de Camaçari. 
LOTE 01: 

Registro de Preços para aquisição de 
(Aparelho de GPS 4GB, Tablet 8GB tela 7", Tablet 
16GB tela 10"), para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da administração 
municipal. 171.377,60

MICRO SERVICE ELETRONICOS 
EIRELI; LOTE 02: FRACASSADO; 

568.022,40

A G I R A  
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA; 

Registro de Preços para aquisição de 
(Aparelho de GPS 4GB, Tablet 8GB tela 7", Tablet 
16GB tela 10"), para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da administração 
municipal MICRO 
SERVICE ELETRONICOS EIRELI

171.377,60

LOTE 01: 
VALOR GLOBAL: R$ 1.360.080,00 (um milhão 
trezentos e sessenta mil e oitenta reais); 
PROMINENTE FORNECEDOR: RONDAVE LTDA
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/02/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.

                                                                                                        

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0206/2020. CONTRATADO: 
RONDAVE LTDA, Pregão Presencial n.º 0206/2020 
– COMPEL. OBJETO:

VALOR GLOBAL: R$ 1.360.080,00 (um 
milhão trezentos e sessenta mil e oitenta reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2013; 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 
010.0000. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Administração do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 218/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o 

LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$  
(cento e setenta e um mil trezentos e setenta e sete 
reais e sessenta centavos); PROMINENTE 
FORNECEDOR: 

LOTE 03: VALOR 
GLOBAL: R$  (quinhentos e sessenta e 
oito mil vinte e dois reais e quarenta centavos); 
P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/02/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0059/2020 – 
PREGÃO Nº 218/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMINENTE FORNECEDOR: 
. LOTE 01: VALOR 

GLOBAL: R$  (cento e setenta e um mil 
trezentos e setenta e sete reais e sessenta 
centavos), conforme descrito abaixo:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0060/2020 – 
PREGÃO Nº 218/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMINENTE FORNECEDOR:  
. LOTE 

03: VALOR GLOBAL: R$  (quinhentos e 
sessenta e oito mil vinte e dois reais e quarenta 
centavos), conforme descrito abaixo:

Registro de Preços para aquisição de 
(Aparelho de GPS 4GB, Tablet 8GB tela 7", Tablet 
16GB tela 10"), para futuras contratações de acordo com 
a conveniência e necessidade da administração 
municipal AGIRA 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

568.022,40

DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

,

 – 
.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA,

Processo nº 0124.11.07.689.2020

Notificamos a empresa CADEIRA E CIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  a comparecer junto à 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação 

de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 

(dias) úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 

Processo de Penalização nº 00124.11.07.689.2019 e, 

posteriormente, apresentar defesa por escrito no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de vistas 

ao processo. 

Camaçari, 08 de Fevereiro de 2020. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 

SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2020

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte, por volta das 09h00min, na sala de reuniões do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), 
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 
Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
(ISSM), sob a presidência do primeiro, Anderson dos 
Santos Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus 
(membro suplente), representando a Controladoria-
Geral do Município (CGM); Marineide Alves da Silva 
(membro titular), representando os servidores públicos 
efetivos do Município; e Emanuelle Rocha Reimão dos 
Reis (membro titular) e Mateus Reissurreição da Silva 
(membro suplente), representando o ISSM, presentes os 
seguintes servidores convidados: Ernâni Bernardino 
Alves de Sena, diretor administrativo e financeiro, e Ana 
Clara Andrade de Almeida, chefe de gabinete. A teor do 
art. 90, §5º, da Lei Municipal n° 997/2009, alterada pela 
Lei Municipal n° 1582/2019, de 12 de junho de 2019, após 
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte 
pauta: (a) avaliação e aprovação das contas do quarto 
trimestre de 2019 do ISSM; (b) apresentação do 
Código de Ética do ISSM; (c) apresentação do 
Planejamento Estratégico do ano de 2020; (d) análise 
e aprovação do Relatório de Governança Corporativa 
do ano de 2019; e (e) o que ocorrer. O presidente do 
Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os 
trabalhos informando que, diante da ausência de alguns 
demonstrativos contábeis que ainda não foram 
disponibilizados aos conselheiros, a pauta de avaliação e 
aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do 
ISSM ficará remanejada para a próxima reunião do 
Conselho, a ser realizada no dia 12/03/2020, a partir das 
09h00min, na sala de reuniões do Instituto. Em seguida, 
passando para o segundo item da pauta, (b) 
apresentação do Código de Ética do ISSM, o 
presidente concedeu a palavra a chefe de gabinete da 
Superintendência, Ana Clara Andrade de Almeida, a qual, 
na oportunidade, apresentou o novo Código de Ética do 
ISSM, aprovado na 3ª Sessão Administrativa da Diretoria 
Executiva realizada em 12/12/2019, cujo inteiro teor fora 

publicado no Diário Oficial do Município (DOM) n° 1315, 
de 16 de dezembro de 2019. Após apresentação, fora 
tomado termo de compromisso dos conselheiros que 
declararam estar cientes e comprometidos com os 
princípios e as diretrizes éticas do ISSM. Dando 
prosseguimento à reunião, o presidente informou que, 
em virtude do adiantado das horas, a pauta de 
apresentação do Planejamento Estratégico do ano de 
2020 ficará remanejada para a próxima reunião do 
Conselho. Ato contínuo, ao colocar em discussão o 
quarto item da pauta, a saber, (d) análise e aprovação 
do Relatório de Governança Corporativa do ano de 
2019, o presidente concedeu a palavra a chefe de 
gabinete Ana Clara Andrade de Almeida, a qual 
apresentou o referido relatório, ressaltando que o mesmo 
busca alcançar uma gestão cada vez mais transparente, 
com prestação de contas e publicidade dos atos 
praticados no âmbito do ISSM.  Ressaltou, ainda, que no 
ano de 2019 o ISSM concedeu 82 aposentadorias e 15 
pensões, tendo realizado 1972 recadastramentos e 
obtido o total de R$ 167.644.076,00 de receita, sendo 
que o percentual de 26% desse valor, equivalente a R$ 
43.491.036,00, fora oriundo dos rendimentos da carteira 
de investimentos, haja vista que o Instituto alcançou 
131% da meta atuarial, superando assim os indicadores 
de exercícios financeiros anteriores, o que, 
evidentemente, é um resultado satisfatório do trabalho 
conjunto do Comitê de Investimentos com os demais 
órgãos do Instituto. Por outro lado, pontuou que o ISSM 
gastou R$ 104.902.003,00 com o pagamento de 
benefícios e despesas administrativas, pelo que 
encerrou o ano com um superávit financeiro de R$ 
62.742.073,00. Em seguida, apresentou o quantitativo de 
processos analisados pela Controladoria e Assessoria 
Jurídica, indicando as licitações realizadas pelo Instituto 
e os atuais contratos vigentes, bem como demonstrou a 
demanda de atendimentos realizados pela Ouvidoria do 
ISSM e apresentou os canais disponíveis de 
comunicação, quais sejam: Fala.BR, website, email, 
telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook etc. Para além 
disso, informou que atualmente o quadro funcional do 
ISSM é composto por 37 servidores, para os quais o 
Instituto ofertou 40 cursos de capacitações durante o ano 
de 2019. Informou, ainda, que o Instituto adotou as 
seguintes medidas para melhorar a prestação de seus 
serviços: isenção das tarifas bancárias sobre a folha de 
pagamento; implantação do layout CNB 240 na folha de 
pagamento; capacitação de servidor para internalização 
da elaboração dos demonstrativos previdenciários; 
internalização de atividades anteriormente terceirizadas 
que, por sua vez, gerou uma economia de 
aproximadamente R$ 342.000,00; implantação do 
WhatsApp na Ouvidoria; publicação mensal de 
informativos; e interação com os segurados através das 
redes sociais (Instagram e Facebook). Por fim, lembrou 
que, em setembro de 2019, o ISSM assinou o Termo de 
Adesão ao Pró-Gestão visando aderir ao Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-
Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, 
alterada pela Portaria SPREV nº 15, de 30 de abril de 
2019, razão pela qual, desde então, vem adotando as 
providências necessárias para sua implantação, tendo 
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como consequência a modernização do Instituto e o 
fortalecimento de sua governança, transparência e 
segurança institucional. Após apresentação do Relatório 
de Governança Corporativa do ano de 2019, os membros 
do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, aprová-
lo sem ressalvas. Ao término da reunião, considerando o 
último item da pauta, e) o que ocorrer, o Conselho Fiscal 
solicitou à Diretoria Administrativa e Financeira do ISSM 
um estudo de viabilidade econômica dos seguintes 
contratos administrativos, a ser apresentado até a 
próxima reunião: Contrato n° 002/2017, cujo objeto 
consiste na prestação de serviços técnicos profissionais 
de assessoria e consultoria contábil e de assessoria e 
consultoria em planejamento, orçamento e gestão, de 
natureza singular e especializada na área de 
contabilidade pública; e Contrato n° 013/2017, cujo 
objeto consiste na contratação de empresa 
especializada em serviços técnicos profissionais de 
consultoria e assessoria jurídica para o ISSM. E nada 
mais havendo passível de registro, o presidente do 
Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, encerrou 
a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Mateus 
Reissurreição da Silva, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada.

Anderson dos Santos Rocha
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Marineide Alves da Silva
Membro titular do Conselho Fiscal

Representantes dos servidores públicos efetivos do 
Município

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de

Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete

Convidado

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 
às 11h00min, na sala de reuniões do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, estando 
presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO 
SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, 
ISIS LOBO DE SOUZA, assessor especial I, e ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
posse dos novos membros do Comitê de 
Investimentos; b) monitoramento da carteira do ISSM; 
e c)  o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos 
e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou 
a presença dos novos membros do referido Órgão 
colegiado e dos demais convidados que abaixo 
subscrevem, passando, em seguida, ao primeiro item da 
pauta, qual seja, a) posse dos novos membros do 
Comitê de Investimentos, oportunidade em que 
distribuiu os respectivos termos de posse aos novos 
integrantes nomeados pela Portaria n° 114/2019, 
publicada no Diário Oficial do Município (DOM) n° 1316, de 
17 de dezembro de 2019, para assinatura. Após assinatura 
dos termos de posse, o gestor de recursos desejou votos 
de sucessos aos empossados e parabenizou a 
composição anterior do Comitê de Investimentos pelo 
excelente trabalho realizado durante o exercício financeiro 
de 2019, no qual foi alcançada a meta atuarial. Passada a 
palavra ao diretor administrativo e financeiro, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, o mesmo parabenizou a 
nova composição do Comitê de Investimentos, colocando-
se à disposição dos empossados para eventuais 
orientações e/ou esclarecimentos. De igual forma, com 
uso da fala, a ex-presidente do Comitê de Investimentos, 
ACÁCIA CHAVES REIS, colocou-se à disposição dos 
atuais membros do Comitê, ao tempo em que 
parabenizou-lhes pela aceitação do desafio proposto, 
desejando-lhes votos de sucessos. Ressaltou ainda sobre 
a necessidade de observância das normas que 
regulamentam as atividades do referido Órgão, uma vez 
que são indispensáveis para alcançar as metas atuarias. 
Com a palavra, o gestor de recursos colocou em pauta o 
segundo item da ata, b) monitoramento da carteira do 
ISSM, oportunidade em que foi apresentada a análise de 
rentabilidade do mês de dezembro de 2019, constatando-
se que houve uma rentabilidade na ordem de 
aproximadamente 2,1%, valendo ressaltar que tal 
percentagem é provisória e ainda está sendo analisada e 
processada pela consultoria externa para fins de 
fechamento de relatório. No entanto, ressaltou que o 
resultado obtido no referido período foi evidentemente 
acima da meta atuarial, demonstrando assim que houve 
uma escolha acertada por parte do Comitê de 
Investimentos em aumentar a exposição da carteira do 
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ISSM em renda variável e diminuir a exposição do 
benchmark IMA-B e IMA-B5+. Passada a palavra ao 
presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, o mesmo agradeceu 
pela confiança nele depositada para exercer a presidência 
do referido Órgão colegiado, ressaltando que dará 
continuidade aos trabalhos anteriormente desenvolvidos 
pela antiga gestão, no sentido de que as decisões do 
Comitê serão sempre pela busca de melhor rentabilidade e 
segurança, observando e cumprindo a Resolução CMN n° 
3.922/2010 e suas alterações, como também buscando 
atingir os objetivos estipulados na Política de 
Investimentos para o ano de 2020. Ressaltou ainda que no 
ano de 2020 terá um grande desafio em cumprir a meta 
atuarial diante de um cenário de juros baixos em renda fixa 
e com os limites estipulados em alocação de renda 
variável. Assim, pretende manter a diversificação da 
carteira, acompanhando os cenários, aproveitando as 
oportunidades e equilibrando riscos e rentabilidades. Ao 
ensejo, reconheceu o trabalho desenvolvido pela antiga 
composição do Comitê de Investimentos, notadamente 
nas pessoas de Acácia Chaves Reis e Arilene Sena 
Paolilo, onde teve a oportunidade de acompanhar, 
aprender e também decidir como membro participante 
daquele Comitê. Em seguida, passou a discorrer que 
ultimamente tem observado uma rentabilidade negativa no 
benchmark IMA-B e no Fundo Safra Selection, de modo 
que recomenda uma análise mais próxima a respeito 
desses investimentos para que, se for o caso, sejam 
realizadas realocações nas próximas reuniões, a fim de 
evitar maiores prejuízos. Após análise da carteira, visando 
os níveis de risco e retorno, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, por unanimidade, manter a 
posição atual da carteira, com exceção da realocação do 
valor de R$ 10 milhões do Fundo Caixa Brasil Títulos 
Públicos IRF-M 1 para o Fundo Caixa FIC Brasil Gestão 
Estratégica, ambos da Caixa Econômica Federal. Ao 
término da reunião, considerando o último item da pauta, 
c) o que ocorrer, o gestor de recursos informou que 
esteve presente na última assembleia geral do FI Security 
Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado, 
no dia 19/12/2019, e que se manifestou pela reprovação 
da prestação de suas contas, uma vez que o relatório da 
auditoria interna foi inconclusivo, tendo ainda exigido uma 
nova assembleia geral para apresentação do plano de 
liquidação e para a prestação de contas das providências 
tomadas, visando viabilizar o cumprimento do prazo de 
liquidação do referido fundo que se finda no final deste 
ano. Com a palavra, a assessora especial I, ISIS LOBO DE 
SOUZA, informou que, atualizando o status do trabalho de 
acompanhamento dos fundos intitulados “estressados”, 
em resposta à solicitação feita a administradora Brasil 
Plural, acerca da transição da administração e gestão do 
Fundo FIC FI Longo Prazo Renda Fixa Previdenciário 
Crédito Privado, antigo Piatã, foi comunicado pela 
administradora acerca da dificuldade na aludida transição 
em razão da significativa lacuna contábil dos registros do 
período sob responsabilidade da Corretora Gradual, tendo 
a Brasil Plural buscado no mercado auditores 
independentes para solucionar a situação, não tendo 
encontrado, até o momento, profissional disposto a 
executar tal tarefa. Fora orientado que, nesses casos, a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem condição de 
suprir tais lacunas, podendo inclusive determinar um 
administrador para o dito Fundo. Tal solicitação de 

providências nesse sentido já fora formalizado pela 
Diretoria Executiva do ISSM diretamente à CVM, não 
tendo sido a solicitação respondida até o presente 
momento. Neste diapasão, já vem sendo estudada a 
possibilidade de judicialização da questão, promovendo 
ação de fazer em face do órgão fiscalizador, CVM, para 
que este exerça o seu papel, haja vista que todos os 
mecanismos disponíveis a este Instituto, na condição de 
cotista, já foram utilizados visando à transferência da 
administração e gestão do fundo em questão, aprovada 
desde meados de 2018, até então sem sucesso. E nada 
mais havendo passível de registro, o gestor de recursos, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de 
agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada.

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Isis Lobo de Souza
Assessor Especial I

Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte, às 11h00min, na sala de reuniões do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
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estando presentes os seguintes servidores convidados: 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 
economia, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 
e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do 
art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do 
quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 
pauta: a) monitoramento da carteira do ISSM; b) 
aporte em renda variável; e c) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos 
apresentando a carteira de investimentos do ISSM e, 
diante dos dados apresentados, concluiu que o ISSM não 
alcançou a meta atuarial do mês de janeiro/2020, 
oportunidade em que os membros do Comitê de 
Investimentos passaram a debater sobre as possíveis 
medidas a serem adotadas no corrente mês. 
Ressaltaram que, muito embora os fundos de renda 
variável estivessem apresentado até a penúltima 
semana do mês de janeiro/2020 uma excelente 
rentabilidade, em razão das notícias e especulações 
relacionadas a uma possível medida restritiva de 
pessoas e mercadorias por causa da epidemia 
ocasionada pelo coronavírus que ganhou notoriedade 
nos meios de comunicação no dito período, todos os 
fundos de renda variável, nos quais o ISSM mantém 
aplicações financeiras, apresentaram uma queda 
significativa de sua rentabilidade na última semana do 
referido mês, o que certamente impactou no resultado de 
não ter alcançado a meta atuarial. No entanto, 
entenderam os membros do Comitê que tal situação 
trata-se de uma questão pontual e que poderá ser 
resolvida em curto espaço de tempo, razão pela qual 
decidiram, por unanimidade, manter a posição da atual 
carteira do ISSM em renda variável. Outrossim, em razão 
de tais ponderações, resolveram formular uma consulta à 
Consultoria SMI a respeito de uma possível realocação 
dentro dos fundos de renda fixa. Em seguida, passando 
ao próximo item da pauta, após as devidas discussões, 
os membros do Comitê de Investimentos resolveram, por 
unanimidade, recomendar o aporte do valor de R$ 3 
milhões, sendo o importe de R$ 1,5 milhão em cada um 
dos seguintes fundos: BRADESCO FIC FIA ALPHA 
INSTITUCIONAL IBRX, CNPJ n° 14.099.976/0001-78, e 
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA, CNPJ n° 
01.063.897/0001-65, desde que seja possível realizar o 

credenciamento dos referidos fundos e de seus 
respectivos administradores, gestores, custodiantes e 
distribuidores. Assim sendo, a presente reunião fora 
suspensa para que a Tesouraria do ISSM verifique a 
viabilidade do referido credenciamento, devendo os 
respectivos processos ser encaminhados para 
apreciação do Comitê de Investimentos na próxima 
reunião, a ser realizada no dia 11/02/2020. E nada mais 
havendo passível de registro, o gestor de recursos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA 
SILVA, na qualidade de secretário designado pela 
Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a 
presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada
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Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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