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SEDES

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATO N.º 0431/2020

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA - SEDESe a empresa SELFECORP
OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS
CORPORATIVAS LTDA - ME
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada
neste ato pela Secretária de SEDES SRª. ANDREA
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada,
portador da carteira de identidade n.º 6484155-38 sspba, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º
898.751.845-00, doravante denominado contratante, e
SELFECORP OPERADORA TURÍTICA E VIAGENS
CORPORATIVAS LTDA-ME, estabelecida na Avenida
Dom Pedro II, nº 288, 15º andar, Jardim, em Santo
André, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 74.357.443/0001-70 e no Estado isenta, neste
ato, devidamente representada por seu sócio, LUIZ
ANTÔNIO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado,
empresário, nascido em 15/09/1976, portador da
Cédula de Identidade RG. nº 27.143.694-3-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 248.206.748-03, residente
e domiciliado na Alameda Dona Tereza Cristina, nº 627,
apto 171, Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo,
no Estado de São Paulo, doravante denominada
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo
despacho às fls. do processo administrativo n.º
01156.11.07.611.2019, decorrente de licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0191/2019 para
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços
n.º 0414/2019 e que se regerá pelo disposto na Lei
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto
Municipal n.º 4.072/05 e legislação pertinente, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob
os termos e condições estabelecidas nas seguintes
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cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam
fazendo parte integrante, independente de transcrição,
os documentos:
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0191/2019COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0414/2019
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente tem por objeto a contratação de empresa
especializada em serviços de agendamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas e
terrestres para os beneficiários atendido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES do
município de Camaçari, conforme Anexos I do Edital da
licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO
FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 291.775,00
(DUZENTOS E NOVECENTOS E UM MIL,
SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS),
referente aos itens, constante da proposta de preço
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como
preço justo e suficiente para a total execução do
presente objeto.
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua
execução, poderá ser deferido reajustamento dos
preços contratados, a partir da data de entrega da
Proposta de Preços, pela variação do Índice Geral de
Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice
legalmente previsto à época.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta)
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento
será interrompido e reiniciado após a correção pela
contratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA
adote as providências necessárias à sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir da sua assinatura.
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a
empresa contratada na obrigatoriedade de atender essas
solicitações no prazo estipulado, e deverão estar sempre
em perfeitas condições de uso e limpeza.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os locais da entrega dos itens estão elencados no Termo
de Referência, Anexo I do Editalde PREGÃO N.º
098/2017 (PRESENCIAL) - COMPEL, independente de
transcrição.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o
objeto deste contrato nas condições avençadas e d
a
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos
prazos convencionados.
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§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à
regular execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos
e em perfeitas condições de uso.
II. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações
contidas neste Contrato, do Termo de
Referência
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o c o n t r a t u a l
independente de transcrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado,
documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
presente licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de
qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
e) Todas as despesas decorrentes da contratação,
inclusive materiais de consumo e equipamentos
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a
s
despesas com insumos, materiais, transporte,
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas,
previdenciários e tributários decorrentes da execução do
contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade
(civil e penal), por quaisquer danos a terceiros,
provenientes de negligência
resultante da prestação
do serviço;
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um
preposto para representá-la administrativamente j u n t o
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de
execução dos serviços, para exercer a supervisão e
controle quanto ao cumprimento dos mesmos;
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e
controle deste contrato, ficar impedido de
executar suas atividades seja qual for o motivo, a
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma:
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato
por escrito com as justificativas, d e v i d a m e n t e
acompanhada de cópia autenticada da documentação
que comprove o ocorrido;
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto
sigilo, com relação às informações que venha a conhecer
por ocasião da execução dos serviços.
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes
de paralisações na execução do fornecimento
d o s
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior,
apurados na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem
expressa e escrita da CONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar
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ao Município e a terceiros, em função do objeto do
contrato firmado.
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das
suas responsabilidades contratuais, as quais
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na
Legislação.
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com
alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo garantido a ampla defesa e o
contraditório:
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações
leves.
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto
contratado, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura
do fornecimento do produto/serviço;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha
havido o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da
fatura do fornecimento do produto/serviço;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o
cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do
fornecimento do produto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às condições estabelecidas no contrato:
multa de 10% a 20%;
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração: multa de
10% a 20%;
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto
contratado: multa de 20%;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de
20% e rescisão contratual;
e) executar o objeto do contrato de forma que venha

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Sexta-feira
28 de Agosto de 2020 - Ano XVIII
Nº 1491 - Pagina. 03 de 10

causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros:
multa de 20%.
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e
contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos,
quando o licitante incorrer por duas vezes nas
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da penalidade aplicada.
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do
fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal
da Administração.
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da
garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente.
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais penalidades, a depender do grau da infração
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato.
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal
da Administração, permitida a delegação para a sanção
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas.
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório, contado da notificação administrativa à
Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições
contidas neste contrato só poderá ser procedida
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes,
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e
“b” da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO,
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93;
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a
termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem
como na assunção do objeto do contrato pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e
todas as despesas incidentes sobre a compra do
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição
deste contrato, tal faculdade não importará em novação,
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em
oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos.
Camaçari - Bahia, 21 de Agosto de 2020.
.
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Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
CONTRATANTE
SELFECORP OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS
CORPORATIVAS LTDA - ME
CONTRATADA
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SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEM DE PARALIZAÇÃO

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), bem como a Portaria nº
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).
Considerando a edição do Decreto Municipal nº
7315/2020, publicado em Diário Oficial em 21 de março
de 2020 pela Prefeitura de Camaçari, que declarou
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no município e Decretos
posteriores, determinando assim diversas medidas
preventivas no âmbito municipal, a exemplo da
suspensão das atividades educacionais em cursos,
escolas, universidades e faculdades da rede de ensino
público e privado; da suspensão da realização de
eventos de atividades que envolvam aglomerações; da
suspensão de Shoppings Centers, restaurantes, bares,
centro comerciais e do cancelamento das autorizações já
expedidas para eventos programados para ocorrerem no
período disciplinado no referido Decreto.
Fica NOTIFICADO a empresa MAP SISTEMAS DE
SERVIÇOS LTDA,contrato 106/2017, cujo objeto é a
prestação de serviços de execução de atividades
relativas à segurança, resgate e prevenção de acidentes
(salva-vidas), para garantir a segurança dos banhistas na
orla do município de Camaçari, Bahia, conforme pregão
presencial 01/2017, da paralização temporária dos
serviços prestados, a partir de 01 de maio de 2020.
Camaçari, 28 de abril de 2020.
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário
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ORDEM DE PARALIZAÇÃO
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), bem como a Portaria nº
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).
Considerando a edição do Decreto Municipal nº
7315/2020, publicado em Diário Oficial em 21 de março
de 2020 pela Prefeitura de Camaçari, que declarou
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no município e Decretos
posteriores, determinando assim diversas medidas
preventivas no âmbito municipal, a exemplo da
suspensão das atividades educacionais em cursos,
escolas, universidades e faculdades da rede de ensino
público e privado; da suspensão da realização de
eventos de atividades que envolvam aglomerações; da
suspensão de Shoppings Centers, restaurantes, bares,
centro comerciais e do cancelamento das autorizações já
expedidas para eventos programados para ocorrerem no
período disciplinado no referido Decreto.
Fica NOTIFICADO a empresa B.F. SERVIÇOS
AMBIENTAIS EIRELLI – ME,Contrato nº 0178/2018, cujo
objeto é a locação de sanitários químicos portáteis e
contêineres módulos sanitários em períodos diários e
mensais, a locação de módulos sanitários antivandálicos
para serem utilizados pela administração municipal, da
paralização temporária dos serviços prestados, a
partir de 01 de maio de 2020.
Camaçari, 30 de abril de 2020.
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário

ORDEM DE PARALIZAÇÃO
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), bem como a Portaria nº
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).
Considerando a edição do Decreto Municipal nº
7315/2020, publicado em Diário Oficial em 21 de março
de 2020 pela Prefeitura de Camaçari, que declarou
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no município e Decretos
posteriores, determinando assim diversas medidas
preventivas no âmbito municipal, a exemplo da
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suspensão das atividades educacionais em cursos,
escolas, universidades e faculdades da rede de ensino
público e privado; da suspensão da realização de
eventos de atividades que envolvam aglomerações; da
suspensão de Shoppings Centers, restaurantes, bares,
centro comerciais e do cancelamento das autorizações já
expedidas para eventos programados para ocorrerem no
período disciplinado no referido Decreto.
Fica NOTIFICADO a empresa DZSET TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA - ME,contrato 0055/2017, cujo objeto é
a prestação de serviço de transportes de passageiros,
para atender às necessidades do transporte Social
Técnico e Universitário - TSTU, destinado aos
estudantes universitários e de cursos técnicos residentes
no município de Camaçari, em atendimento ao Decreto
Municipal nº 4716, de 29 de janeiro de 2009, da
paralização temporária dos serviços prestados, a
partir de 19 de março de 2020.
Camaçari, 18 de março de abril de 2020.
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
QUARTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0 8 2 / 2 0 1 8 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA:
GREEN CARD S/A
REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS. DO OBJETO:
Este termo aditivo tem por finalidade alterar a
clausula quinta do contrato n°082/2018, firmado
originalmente firmado em 18 de janeiro de 2018,
conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12
(doze ) meses, de modo que, a partir de 18 de outubro
de 2020 , passará a viger até 18 de outubro de 2021.
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o
preço estipuladas pelo contrato n°082/2018, cujo valor
contratual é de R$ 4.096.008,00( quatro milhões,
noventa e seis mil e oito reais), não sendo devido
qualquer reajuste durante o prazo de vigência
especificado na clausula anterior, renunciando a parte a
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
contrato original. os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente termo
aditivo correrão por conta das Ações: 2008/2013:
Natureza de despesas: 33.90.39.00 e fontes:
6102000/0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e
disposições do Contrato originário não modificadas por
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 14
de Agosto de 2020. HELEDER ALMEIDA DE SOUZA.
MUNICIPIO. GREEN CARD S/A REFEIÇÕES
COMERCIO E SERVIÇOS .CONTRATADA.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º
0134/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

ISSM

Objeto: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. Acolhimento:
03/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura:
04/09/2020, às 09h00min; Disputa: 04/09/2020, às
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações:
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 832647.
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca
Senra – Pregoeira da COMPEL.

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
C O N S E L H O A D M I N I S T R AT I V O E
PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
(ISSM) – 2020
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, às 10h11min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a
presidência do primeiro: PEDRO JORGE VILLAS BOAS
ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente do
ISSM, HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA, secretário da
Administração, ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS,
subsecretário da Administração (suplente), JOSÉ
MAURÍCIO BORGES DE MENEZES, subsecretário da
Fazenda no exercício da substituição, RAFAEL COUTO
RIBEIRO e CARLOS EDUARDO BACELAR
CERQUEIRA (suplente), representantes da
Procuradoria-Geral do Município, KELLY LAGO
SANTOS FARIAS, representante dos servidores do
Poder Executivo, GISELE SANTOS DA SILVA,
representante dos servidores do Poder Legislativo,
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EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, representante do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município, JOSÉ
MARCELO DE SANTANA e NILTON CÉSAR DOS
SANTOS (suplente), representantes do Sindicato dos
Professores da Rede Pública Municipal, com a
participação dos seguintes convidados: DIEGO
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS e TIAGO CACIM D'ERRICO,
membros do Comitê de Investimentos, ANA CLARA
ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da
Superintendência, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora
especial I, ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA,
diretor de administração e finanças do ISSM, DORANEI
DANTAS COSTA, diretora de Previdência do ISSM, e
RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO,
analista em seguro social – comunicação. Ausentes os
seguintes conselheiros: JOAQUIM JOSÉ BAHIA
MENEZES, secretário da Fazenda, e PÉRICLES
ALMEIDA DA SILVA, representante dos servidores
inativos do Poder Executivo. A teor do Decreto
7109/2019, de 04 de julho de 2019, após verificação do
quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta,
conforme previamente disponibilizada no Diário Oficial
Municipal n° 1464, de 23 de julho de 2020: I)
apresentação do Relatório de Governança do
primeiro semestre de 2020; II) apresentação e
aprovação do Plano de Trabalho Atuarial;
III)apresentação e aprovação do Cálculo Atuarial
alusivo ao exercício 2019; IV) apresentação e
aprovação do Teste de Aderência de Hipóteses
Atuariais; V) revisão do Cronograma de Trabalho do
Conselho Administrativo diante da suspensão das
atividades presenciais em decorrência da pandemia
do COVID-19; VI) o que ocorrer. Aberta a reunião, o
presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário,
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, registrou a presença dos conselheiros e
dos convidados participantes, dispensando-se as
assinaturas dos membros suplentes e
dos
convidados em razão do meio virtual pelo qual se deu
a reunião e pela facultatividade da presença dos
mesmos, os quais, em tese, não influenciam nas
eventuais deliberações proferidas por parte do Conselho.
Dito isso, ao passar para o primeiro item da pauta, I)
apresentação do Relatório de Governança do
primeiro semestre de 2020, o presidente apresentou
em tela o aludido relatório, informando que o mesmo será
disponibilizado aos conselheiros e publicado no sítio
eletrônico do ISSM, buscando com isso uma gestão cada
vez mais transparente e participativa, notadamente com
prestação de contas e publicidade dos atos
administrativos. Informou ainda que, não obstante os
efeitos decorrentes da atual pandemia, o ISSM já
concedeu 7 benefícios de pensão por morte e 48
aposentadorias no ano de 2020, sendo 29
a p o s e n t a d o r i a s e s p e c i a i s d e p r o f e s s o r, 1 3
aposentadorias por tempo de contribuição, 4
aposentadorias por idade e 2 aposentadorias por
invalidez, as quais equivalem um valor médio de
beneficio de R$ 3.168,82 e uma média de idade de 60
anos. Quanto ao recadastramento anual dos
aposentados e pensionistas, explicou que o mesmo foi
realizado até o início do mês de março, ocasião em que
totalizava o quantitativo de 250 recadastramentos,
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encontrando-se desde então suspenso por prazo
indeterminado em razão das medidas de segurança
adotadas pelo ISSM por intermédio da Portaria n°
20/2020, de 22 de março de 2020. Não obstante, alegou
que o ISSM vem desenvolvendo ações de diálogo com os
seus segurados por meio das redes sociais e dos canais
institucionais disponíveis, a exemplo da Ouvidoria, tendo
elaborado e publicado cartilha previdenciária e cartilha
de educação financeira, além de ter promovido audiência
pública na Câmara Municipal de Camaçari para
prestação de contas do ano de 2019. Em relação aos
dados financeiros e contábeis, informou que o ISSM, até
o mês de junho/2020, possuía 5.705 segurados ativos,
1800 aposentados e 262 pensionistas, o que, portanto,
representa o indicador de 2,77 da relação ativos versus
inativos, para o mesmo período. Quanto aos indicadores
de arrecadação, o presidente informou que a redução da
arrecadação indicada em tela a partir do mês de março
decorre da suspensão das contribuições patronais por
força da Lei nº 1623/2020, de 09 de abril de 2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais objetivando o
remanejamento de recursos públicos para
enfrentamento da pandemia do Coronavirus (COVID10),
altera dispositivo na Lei Municipal nº 997/2009, suspende
a exigibilidade de contribuições previdenciárias devidas
ao ISSM, autoriza o parcelamento de débitos
previdenciários e dá outras providências. No entanto,
ressaltou que tal suspensão não inviabiliza o pagamento
dos benefícios previdenciários, tampouco ocasiona
prejuízo aos cofres do ISSM, na medida em que o
Instituto possui patrimônio financeiro aplicado em ativos
líquidos e rentáveis, e quando do parcelamento da dívida
suspensa, o pagamento desta estará atrelado à
cobrança de juros e correção monetária seguindo a meta
atuarial. Ao pedir a palavra, a conselheira GISELE
SANTOS DA SILVA indagou se foi realizado algum
levantamento quanto à previsão do montante que será
parcelado e qual a garantia desse parcelamento. Em
resposta ao quanto indagado, o presidente informou que
foi realizada a previsibilidade de aproximadamente R$ 6
milhões mensais, que serão pagos com juros e correções
monetárias, levando em consideração, no mínimo, a
meta atuarial (IPCA + 5,89%), sendo que a eventual
inadimplência do parcelamento poderá acarretar a
suspensão do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP) e a adoção de medidas judiciais
cabíveis por parte do Instituto, no entanto, que o valor
exato somente será possível de se obter ao final do
período da suspensão com a consolidação da dívida.
Dito isso, prosseguiu apresentando o Relatório de
Gestão, indicando que o ISSM registrou o montante de
R$ 57.384.154,99 de receita e R$ 58.254.156,08 de
despesa, resultando num déficit financeiro de -R$
870.001,09 em razão da suspensão dos repasses
patronais e da crise econômica ocasionada pela
pandemia. Sobre o cenário econômico, o presidente
apresentou dados do Relatório Focus que apontam
projeções de 1,72% para o IPCA e 2% para a Selic,
ressaltando que o crescimento tímido do PIB projetado
de 1,17% no início do ano, tornou-se em -5,95% de
retração com o advento da pandemia, o que
consequentemente impactou a carteira de investimentos
do ISSM, notadamente nos meses de fevereiro e março,
quando a bolsa de valores caiu mais de 40 mil pontos, o
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valor do dólar subiu em comparação ao real e os preços
dos títulos despencaram. Todavia, alegou que já se pode
observar uma recuperação gradativa da carteira de
investimentos com a retomada da economia, a exemplo
do IBOVESPA que nos últimos dias alcançou o patamar
de aproximadamente 104 mil pontos, aproximando-se
dos 110 mil pontos que alcançou antes da pandemia. Em
seguida, o presidente apresentou dados sobre as
atividades desenvolvidas pela Controladoria e pelo Setor
Jurídico do ISSM, bem como sobre as licitações e
contratos vigentes, indicando os canais de comunicação
disponíveis do ISSM, os quais possibilitam o diálogo com
os segurados mesmo no período da pandemia.
Apresentou, ainda, dados relacionados à gestão de
pessoas, declinando o quantitativo do quadro de pessoal
(37 servidores) e os cursos de capacitação promovidos
pelo Instituto, a saber, Curso de Concessão de
Aposentadoria e Pensão, com atualização da
EC103/2019, e Curso de Formação Básica de Regime
Próprio e Gestão de Previdenciária. Ademais disso, falou
sobre os principais desafios para o corrente ano, citando
como exemplo a Emenda Constitucional n° 103, de 12 de
novembro de 2019, que determina a adequação dos
municípios à reforma previdenciária, ocasionando, desse
modo, impacto de ordem atuarial e financeira ao ISSM,
os impactos decorrentes do coronavírus (COVID-19), a
aderência ao Pró-Gestão e o cumprimento de todas as
ações definidas no Planejamento Estratégico diante da
pandemia. Falou, ainda, que ISSM teve a melhor
classificação da Bahia no Indicador de Situação
Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência
Social (ISP-RPPS), da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
ficando entre os 14 RPPSs da Região Nordeste que
conseguiram o nível B e sendo o único RPPS baiano a
alcançar a nota B no índice. Após tais informações, o
presidente apresentou o relatório das atividades
desenvolvidas pelo Órgão Colegiado no primeiro
semestre, especificamente o Relatório de Prestação de
Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário.
Depois disso, concedeu a palavra à conselheira GISELE
SANTOS DA SILVA, a qual, na oportunidade, teceu
breves comentários acerca da Emenda Constitucional n°
103/2019 que veda a incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas temporárias, questionando
quais são as verbas que compõem a base de cálculo para
incidência de contribuição previdenciária dos servidores.
Em resposta ao quanto questionado, o presidente
explicou que o art. 39, §9°, da Constituição, com redação
introduzida pela Emenda Constitucional n° 103/2019,
vedou a incorporação de vantagens de caráter
temporário ou vinculadas ao exercício de função de
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do
cargo efetivo, o que, por consequência, impossibilita a
concessão de estabilidade econômica no âmbito
municipal. Explicou, ainda, que, para fins
previdenciários, os servidores que ingressaram no
serviço público municipal até 31 de dezembro de 2003,
isto é, antes da Emenda Constitucional n° 41/2003, os
quais gozam do regramento constitucional da
integralidade e paridade com os servidores ativos,
devem ser mais afetados com a vedação da
incorporação de vantagens temporárias prevista na
Emenda Constitucional n° 103/2019 do que os demais
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servidores que ingressaram no serviço público após 31
de dezembro de 2003, uma vez que todas as
contribuições vertidas por eles são levadas em
consideração para o cálculo da média, tendo, no entanto,
parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município no
sentido de ser opcional a contribuição previdenciária
sobre cargo de confiança, podendo o servidor requer tal
contribuição se lhe for benéfica, cuja cópia do parecer
será disponibilizada à conselheira para conhecimento.
Dito isso, o presidente colocou em votação o Relatório de
Governança do primeiro semestre de 2020 e o Relatório
de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e
Previdenciário, os quais foram aprovados, à
unanimidade, pelos conselheiros, para todos os efeitos
legais. Dando prosseguimento à reunião, passando ao
segundo item da pauta, II) apresentação e aprovação
do Plano de Trabalho Atuarial, o presidente concedeu a
palavra a chefe de gabinete da Superintendência, ANA
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, a qual, na
oportunidade, explicou o objetivo do referido plano, que é
promover uma gestão mais efetiva das obrigações
atuariais do RPPS, com maior tempestividade e
qualidade, devendo, para tanto, ser aprovado pelo
Conselho. Em seguida, apresentou em tela a base
normativa que regulamenta o cálculo atuarial, as
obrigações atuariais e prazos que devem ser
observados, bem como discorreu sobre os processos a
serem seguidos pelo RPPS. Após apresentação, o
presidente colocou em votação o Plano de Trabalho
Atuarial que, tendo sido achado em conforme e não
havendo divergência, foi aprovado pelo Conselho
Administrativo e Previdenciário, para todos os efeitos
legais. Passado para o terceiro item da pauta, III)
apresentação e aprovação do Cálculo Atuarial
alusivo ao exercício 2019, a chefe de gabinete da
Superintendência apresentou o referido cálculo,
esclarecendo conceitos básicos que regem a avaliação
atuarial, a qual deve dispor de informações consistentes
que contemplem todos os beneficiários do RPPS na
data-base da respectiva avaliação, devendo, para tanto,
observar as determinações da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia em
relação à base de dados cadastrais, funcionais e
remuneratórios dos servidores. Esclareceu, ainda, que o
cálculo atuarial realizado fundamenta-se em quatro
bases, quais sejam: base normativa, que é a legislação
aplicada ao RPPS; base estatística, que são dados
cadastrais dos segurados do RPPS; base econômica,
que são dados financeiros do RPPS; e base técnica, que
são notas técnicas atuariais e estudos complementares
que devem ser observados. Apresentou dados
estatísticos através de gráficos e tabelas em tela e falou
sobre as premissas atuariais, que são parâmetros
adotados pelo atuário e utilizados no cálculo atuarial
anual com base na legislação vigente e em dados que
consideram as características biométricas da massa de
participantes, os objetivos pretendidos e os benefícios
previdenciários oferecidos, levando em consideração
tábuas de mortalidade, tábuas de sobrevivência, tábuas
de entrada em invalidez, tábuas de rotatividade,
composição do grupo familiar, taxas de crescimento de
salários, taxas de crescimento de benefícios, dentre
outras. Em sentido contínuo, apresentou as alíquotas
suplementares vigentes, discorrendo que atualmente o
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plano de equacionamento possui o prazo de 30 anos,
sendo a amortização da alíquota crescente até 2030 e
constante até 2049. No entanto, informou que fora
elaborado um novo plano de equacionamento para 35
anos, com amortização da alíquota crescente (0,26 p.p)
até 2034 e constante até 2054, sendo que no primeiro
ano a alíquota será de 18,05%, atualmente já praticada,
que ora é submetido à apreciação do Conselho.
Ademais, falou sobre as alterações nas premissas e
metodologias introduzidas pela Portaria MF nº 464/2018,
que afetam a estrutura do cálculo, podendo provocar
oscilações no Custo Normal e Provisões Matemáticas
deste exercício, quais sejam: redução da taxa de juros;
atualização da tábua que agora segregada por sexo IBGE (2018); e mudança da estrutura de financiamento,
antes antecipada e agora postecipada. Por fim, falou
sobre falou sobre os novos desafios que serão
enfrentados pelo RPPS com a implementação das
alterações oriundas da Emenda Constitucional n°
103/2019 e da Portaria MF nº 464/2018. Com a palavra, o
presidente colocou em votação o Cálculo Atuarial alusivo
ao exercício 2019 que, em não havendo objeções, foi
aprovado, à unanimidade, pelos membros do Conselho
Administrativo e Previdenciário. Passando ao quarto item
da pauta, IV) apresentação e aprovação do Teste de
Aderência de Hipóteses Atuariais, a chefe de gabinete
da Superintendência inicialmente comunicou que está já
foi contratado um curso de treinamento básico de
avaliação atuarial para os conselheiros e servidores do
ISSM que seria realizado em abril/2020, mas, devido à
pandemia, foi adiado para uma data oportuna. Dito isso,
passou a apresentar o Relatório de Aderência das
Hipóteses Atuariais, o qual atende à exigência do quanto
disposto no art. 17 da Portaria MF nº 464/2018 e objetiva
comprovar sua adequação às características da massa
de beneficiários do RPPS, levando em consideração o
regime financeiro, o método de financiamento, as
hipóteses biométricas (tábuas de mortalidade geral e
tábuas de entrada em invalidez) e as hipóteses
econômicas e financeiras (crescimento salarial e taxa de
juros). Com a palavra, o presidente colocou em votação
as premissas avaliadas pelo Teste de Aderência de
Hipóteses Atuariais para a Avaliação Atuarial de 2021 e o
limite mínimo de 5,40% para a taxa de juros da meta
atuarial da Política de Investimentos de 2021, os quais
foram aprovados, à unanimidade, pelos membros do
Conselho Administrativo e Previdenciário, mantendo-se
as mesmas premissas já adotadas para a avaliação
atuarial de 2021, haja vista a comprovação de
conformidade de aderência no referido relatório da
consultoria atuarial, bem como da conformidade da taxa
referencial mínima para a Política de Investimentos de
2021. Passando ao quinto item da pauta, a saber, V)
revisão do Cronograma de Trabalho do Conselho
Administrativo diante da suspensão das atividades
presenciais em decorrência da pandemia do COVID19, o Conselho Administrativo e Previdenciário decidiu
aprovar, à unanimidade, a respectiva revisão do
Cronograma de Trabalho, conforme documento anexo.
Ao término da reunião, considerando o último item da
pauta, VI) o que ocorrer, o presidente concedeu a
palavra ao conselheiro JOSÉ MARCELO DE SANTANA,
o qual perquiriu sobre a possibilidade da criação de uma
lei municipal que regulamente as verbas transitórias que
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não mais podem ser incorporadas aos vencimentos. Em
resposta, o presidente solicitou que fosse formalizada
uma proposta direcionada à Presidência do Conselho,
observando-se o quanto previsto no art. 39, §9°, da
Constituição Federal, para, eventualmente, incluir na
pauta da próxima reunião e, a depender da deliberação
do Órgão Colegiado, ser encaminhada a respectiva
minuta ao Chefe do Poder Executivo, o qual possui a
prerrogativa de propor projeto de lei que verse sobre
vantagens pecuniárias de servidores. E nada mais
havendo passível de registro, o presidente do Conselho
Administrativo e Previdenciário, 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 de reunião que vai por mim,
M AT E U S R E I S S U R R E I Ç Ã O D A S I LVA
___________________________ e pelos demais
assinada.
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
Diretor Superintendente do ISSM
Presidente e membro nato do Conselho Administrativo e
Previdenciário

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
Membro nato do Conselho Administrativo e
Previdenciário
JOSÉ MAURICIO BORGES DE MENEZES
Subsecretário da Fazenda no exercício da substituição
Membro nato do Conselho Administrativo e
Previdenciário
RAFAEL COUTO RIBEIRO
Representante da Procuradoria-Geral do Município
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário
KELLY LAGO SANTOS FARIAS
Representante dos servidores do Poder Executivo
Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário
JOSÉ MARCELO DE SANTANA
Representante do Sindicato dos Professores
da Rede Pública Municipal
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário
EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA
Representante do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário
GISELE SANTOS DA SILVA
Representante dos servidores do Poder Legislativo
Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
(ISSM) – 2020
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação WhatsApp, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Conselho Fiscal do ISSM, sob a
presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS
ROCHA (membro titular), representando a
Controladoria-Geral do Município (CGM); ERIKA
EDUARDA OLIVEIRA (membro suplente no exercício
da substituição), representando os servidores
públicos efetivos do município de Camaçari; e
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro
titular) e MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
(membro suplente), representando o Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM). Ausente
justificadamente a conselheira MARINEIDE ALVES
DA SILVA (membro titular). 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) retificação das atas
datadas em 12/03/2020 e 23/04/2020; e c) o que
ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Conselho
Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os
trabalhos informando que após análise dos
demonstrativos contábeis do ISSM, notadamente do
balanço de receitas e despesas administrativas, das
aplicações financeiras, do passivo atuarial e dos
créditos previdenciários, verificou-se que as contas do
quarto trimestre de 2019 do ISSM encontram-se
regulares, porém com ressalvas constantes na minuta
do parecer técnico que ora é submetido à deliberação.
Dito isso, após apreciação das contas, debates e
considerações pertinentes, os membros do Conselho
Fiscal decidiram, por unanimidade, aprovar com
ressalvas as contas do quarto trimestre de 2019 do
ISSM, cujas razões encontram-se delineadas no
Parecer n° 01/2020, ora anexo, que passa a integrar a
presente ata para todos os efeitos jurídicos. Passado
ao segundo item da pauta, b) retificação das atas
datadas em 12/03/2020 e 23/04/2020, o presidente
registrou um mero equívoco na sequência numérica
das duas últimas atas do Conselho Fiscal,
notadamente nas atas datadas em 12/03/2020 e
23/04/2020, respectivamente, ambas publicadas no
Diário Oficial Municipal (DOM) n° 1417, de 19 de maio
de 2020, às págs.03/04, e, em seguida, colocou em
votação a aprovação das seguintes erratas: (i) na ata
datada em 12/03/2020, onde se lê: “ATA DA 2ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

MUNICIPAL (ISSM) – 2020”, leia-se: “ATA DA 1ª
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2020”; e, (ii) na ata
datada em 23/04/2020, onde se lê: “ATA DA 3ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL (ISSM) – 2020”, leia-se: “ATA DA 2ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL (ISSM) – 2020”, tendo sido aprovadas, à
unanimidade, pelos conselheiros. Por derradeiro, no
último item da pauta, c) o que ocorrer, o presidente
designou a próxima reunião do Conselho Fiscal para o
dia 19/08, às 15h, a fim de deliberar sobre as contas do
primeiro trimestre de 2020 do 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 de reunião 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)
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal (ISSM)
ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
Membro suplente no exercício da substituição
do Conselho Fiscal
Representante dos servidores públicos
efetivos do Município

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal (ISSM)
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

AVISO DE SUSPENSÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
A Superintendência de Trânsito e Transporte
Público-STT, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público, para conhecimento dos
interessados, que em virtude de alterações a serem
feitas no Termo de Referência, fica SUSPENSO, por
tempo indeterminado, a sessão do Pregão
Presencial n° 004/2020, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços
de remoção de veículos, conforme especificações
constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável do Edital. Nova data, e a consequente
reabertura dos prazos, será publicada
posteriormente.
Este aviso encontra-se publicado no Portal de
Compras do Município, no seguinte endereço
eletrônico: http://compras.camacari.
ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=7261
Camaçari–BA, 25 de Agosto de 2020.
Hertz Barreto R. Seabra
Pregoeiro

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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