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DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

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

EXONERAR OMAR ANTONIO DE BRITO FILHO, 
cadastro 831907, do cargo de Assessor Chefe, 
símbolo GES I-B da estrutura da Secretaria da 
Administração – SECAD, em 15 de setembro de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 054/2020
DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município 
deCamaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições.

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz 
Cad. 829635, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 
820660 e Geilza Silva e Silva Cad. 830845, para sob 
a presidência do primeiro, fiscalizar a execução do 

DECRETO DE 06 DE AGOSTO DE 2020

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

 
DESIGNAR DORANEI DOS REIS SILVA, cadastro n°. 
62486, para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Giltônia Pereira 
de Souza, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, com data retroativa a 09 de janeiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 2020.     

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

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

EXONERAR JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES, 
cadastro 831352, do cargo de Subsecretário, símbolo 
GES I-A da estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - 
SESP, em 14 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Contrato n° 0439/2020 – EPESSOA ENGENHARIA 
EIRELI, firmado em 03 de Setembro de 2020, cujo 
objeto é a prestação de serviço de parecer técnico 
de avaliação mercadológica para aquisição e 
locação de imóvel de uso da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, bem como parecer em sede de laudo 
judicial e expedição de documentação cartorária 
para aquisição de imóvel, de acordo com os 
critérios, termos e condições estabelecidas neste no 
Edital e seus anexos.
Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 03 de 
Setembro de 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 16 DE SETEMBRO DE 2020

Helder Almeida de Souza 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00042/2020
 DE 13 DE AGOSTO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei 
complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, Lei nº 
13.165 de 29 de setembro de 2015 e Emenda 
Constitucional nº 107/2020  de 02 de julho de 2020,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 01709.11.02.893.2020,

RESOLVE
 

AFASTAR o (a) servidor (a) SOANE MESSIAS 
CALMON SANTOS, matricula nº 3740, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar 
de Ensino, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, pelo período de 03 (três) meses, sem 
prejuízo de sua remuneração, em virtude do (a) 
mesmo (a) concorrer ao Pleito Eleitoral de 2020, 
para o cargo de vereador, a partir de 15 de agosto de 
2020.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE  
CAMAÇARI, EM 13 DE AGOSTO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura de Camaçari, 
serve-se do presente instrumento para promover a 
NOTIFICAÇÃO em face do Sr. HEITOR RIBEIRO 
FREITAS DE OLIVEIRA, incrito no CPF sob o n° 
345.710.275- 91, projeto FESTIVAL ENAFOTO, 
contemplado no Edital de Apoio à Cultura de 
Camaçari, Chamamento Público n° 001/2018, 
Processo n°  00689.11.07.611.2018, por não ter 
devolvido, até a presente data, o valor de 15.369, 36 
(quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais, com 
trinta e seis centavos), oriundos do Fundo Municipal 
de Cultura, referentes ao pagamento da primeira 
parcela do Contrato n° 0441/2019, assinado no dia 
25 de outubro de 2019.

A devolução do recurso está respaldado na decisão 
do proponente em declinar de realizar as atividades 
previstas no projeto e deve ser efetuada na mesma 
conta corrente em que o NOTIFICADO o recebeu, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da ciência da presente,  sem prejuízo das 
sanções administrativas, cíveis e penais em que 
possa incorrer. 

Camaçari, 16 de setembro de 2020

Ismael Bernardo dos Santos – Mat. 831292
Presidente da CAS - Comissão de Análise e 

Acompanhamento da Secretaria Municipal de 
Cultura de Camaçari

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0132/2017. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA ANTONIO 
SANTOS CORREIA.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
(DOS PRAZOS) do Contrato nº 0132/2017. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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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, no valor 
global de R$129.000,00 (cento e vinte nove mil reais), 
o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte 
a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do contrato original. 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, 04 de setembro de 2020.  HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA MUNICÍPIO. ANTONIO SANTOS CORREIA. 
CONTRATADO.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
102/2016. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: TELE DIAGNÓSTICO 
DO BRASIL LTDA ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Sexta do 
Contrato nº  102/2016.  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 
nº102/2016, cujo valor contratual é de R$ 
2.474.400,00 (dos milhões, quatrocentos e setenta e 
quatro mil e quatrocentos reais), não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula 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: 
4019/2008; Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e 
Fontes: 0114000/6102000.  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 Setembro de 2020.  LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT MUNICÍPIO.  TELE 
D I A G N Ó S T I C O  D O  B R A S I L  LT D A M E .   
CONTRATADO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
290/2018. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: COMDADOS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Segunda do Contrato nº 290/2018. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 

partir de 03 de Setembro de 2020, passará a viger até 
03 de Setembro de 2021.  DO PREÇO:  Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço 
estipuladas pelo contrato nº290/2018 e seus 
aditivos/reti-rati, cujo valor contratual é de 
R$1.383.732,39 (um milhão, trezentos e oitenta e três 
mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante 
o prazo de vigência especificado na Cláusula 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: 2008/4018; Elementos de Despesas:  
33.9040.00/44.90.52.00/33.90.30.00 e Fontes: 
6102000/0114000.  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, 18 
de Agosto de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT MUNICÍPIO. COMDADOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS.  CONTRATADO.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
233/2015. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  E M P R E S A 
CARVALHO & MARTINELLI LTDA-EPP. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Terceira do Contrato nº 233/2015. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado em caráter excepcional por mais 12 (doze ) 
meses,   de modo que, a partir de 12 de   Agosto de 
2020,   passará a viger até 1 2   de Agosto de 2021.   
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, se perfazendo o presente termo em R$ 
2.726.203,32 (dois milhões , setecentos e vinte e seis  
mil, duzentos e três reais e trinta e dois centavos) 
permanecendo inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula Segunda.  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 da Ação 4023; Elemento de Despesa 339039 
Fonte 0114000, 6102000. DA  RESCISÃO 
AUTOMÁTICA :  O  p resen te  te rmo  f i ca rá  
automaticamente rescindido caso seja finalizado o 
procedimento licitatório informado em CI DICORES 
76/2020.  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, 31 
de Julho  de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT 
MUNICÍPIO. CARVALHO & MARTINELLI LTDA-EPP. 
CONTRATADA. 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 339/2019. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA LIZ SERVIÇOS  
ONLINE LTDA.  DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem 
por finalidade prorrogar o prazo da vigência do 
Contrato nº 339/2019;  DO PRAZO: Por força deste 
Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo do Contrato n° 
339/2019, por mais 12 (doze) meses, sendo que a 
partir de 01 de outubro de 2020, passará a viger até o 
dia 01 de outubro de 2021.  DO PREÇO: O valor 
contratual é reajustado com base no IGP-M/FGV, 
tendo sido acordado entre as partes a aplicação do 
percentual de 6,8966%, passando o valor mensal do 
contrato a ser na ordem de R$3.100,00 (três mil e cem 
reais) e, portanto, ficando o valor global, para o período 
de prorrogação pretendido, fixado no importe de 
R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).  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 da Ação 2018, 
Elemento 33904000 e Fontes 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, 14 de setembro de 2020. 
BRUNO NOVA SILVA.  MUNICÍPIO. LIZ SERVIÇOS 
ONLINE LTDA CONTRATADA

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0152/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 

AVISO DE LICITAÇÃO
 

  
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o CREDENCIAMENTO 0005/2020 que tem como o 
objeto Credenciamento de Instituições e/ou Entidades 
Socioassistenciais para a disponibilização de até 
46(quarenta e seis) vagas, visando o acolhimento de 
pessoas em situação de Rua, Desabrigados, 
Desalojados ou em situação de imigração durante a 
pandemia de COVID  19 instaurada no município de 
Camaçari. 17/09/2020. Ana Paula Souza Silva – 
Presidente da COMPEL

continuidade das ações em saúde.. Acolhimento: 
29/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
30/09/2020, às 08h00min; Disputa: 30/09/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 835946. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca 
Senra – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0153/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
artísticos (tintas diversas) para atender aos Centros de 
Atenção Psicossocial da Rede de Saúde Mental da 
Secretaria de Saúde do Município. Acolhimento: 
30/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
30/09/2020, às 13h00min; Disputa: 30/09/2020, às 
14h30min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 835970 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Thatiana Campos Dacttes– 
Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0154/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto:  Registro de Preço para aquisição de materiais 
artísticos (aguarrás, óleo de linhaça, pincel brocha, pincel 
chanfrado, pincel chato, pincel redondo, rolo de pintura, 
terebintina, trincha) para atender a Rede de Saúde 
Mental da Secretaria de Saúde do município. 
Acolhimento: 01/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 02/10/2020, às 08h00min; Disputa: 
02/10/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação sob o n.º: 835972  Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes– Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 
RECEBIMENTO E ABERTURA ENVELOPES 

- TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO – 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI,  comunica 
aos interessados, TORNA SEM EFEITO a publicação do 
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES marcado para dia 
18/09/2020, vinculada no Diário Oficial do Município nº 
1500, Diário Oficial do Estado nº 22.985 e no jornal 
tribuna da Bahia, ambos em 11 de setembro de 2020. 
Assim, a publicação, perde seus efeitos legais para os 
devidos fins de direito. Mantendo-se a publicação inicial 
conforme cronograma de etapa descrito no Edital para 
recebimento dos envelopes marcado para dia 
21/09/2020, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0004/2020 – 
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COMPEL, cujo objeto é formalização de Termo de 
Colaboração, para a execução de acolhimento de 
Adultos e Famílias em situação de rua na modalidade 
Abrigo Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) pessoas. Informações através do e-mail: 

credenciamentocmp@gmail.com, tel. (71) 3621-
6665. Ana Carla Costa Paim – Presidente em Exercício 
da COMPEL. Camaçari, 17/09/2020

AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO

    
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL CNPJ Nº 34.327.635/0001-10
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a celebração do SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, tendo como 
contratada a empresa SMI PRIME – CONSULTORIA DE 
INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
11.882.190/0001-34.

OBJETO:
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação 
de prazo ao Contrato Administrativo nº 011/2018, 
celebrado em 17 de Setembro de 2018, referente 
execução dos serviços técnicos profissionais de 
Assessoria e Consultoria Financeira visando assessorar 
o ISSM no processo de administração e gestão da 
carteira de investimento.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O Contrato nº 011/2018 fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses a partir do dia 17 de Setembro de 2020, em 
conformidade com disposto na Cláusula Quinta do citado 
contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339035 – Serviços de Consultoria
Fonte: 0103000 - Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS

Camaçari, 11 de Setembro de 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
15665.07.12.522/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

HOMOLOGO o parecer da Comissão de Licitação e 
ADJUDICO em favor da empresa NOVA FG PAPELARIA 
E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.986.540/0001-11, o valor 
global de R$ 14.599,00 (catorze mil quinhentos e noventa 
e nove reais), por estar habilitada e oferecer o menor 
preço para o fornecimento de toner, visando atender as 
necessidades de impressão de documentos dos diversos 
setores do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal.

Camaçari, 09 de Setembro de 2020

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 

    
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL
CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
15665.07.12.522/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020
CONTRATO Nº 005/2020

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a contratação da empresa NOVA FG 
PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.986.540/0001-11, 
com o valor global de R$ 14.599,00 (catorze mil 
quinhentos e noventa e nove reais), conforme Processo 
Administrativo nº 15665.07.12.522/2020, com base no 
Inciso II, do Artigo 24 da lei 8.666/1993 - Modalidade 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, que teve como objeto a 
contratação de empresa especializada em fornecimento 
de toner, visando atender as necessidades de impressão 
de documentos dos diversos setores do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal.
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Período de vigência do contrato: 12 (doze) meses 
contados da assinatura do Contrato
Data da assinatura do contrato: 09 de Setembro de 2020.
Recursos Orçamentários:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto: 2008 – Manutenção de Serviços Técnicos e 
Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 0103000– Contribuição para o RPPS

Camaçari, 09 de Setembro de 2020

 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte, às 14h30min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, 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, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe 
de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I ,  além de GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, RODRIGO REMOR, EDUARDO 
BARÃO e RICARDO GIOVENARDI, representantes da 
SMI Consultoria. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, 
após verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) call com a SMI 
Consultoria sobre a situação atual do mercado 
financeiro e da carteira de investimentos do ISSM; b) 
discussão sobre o trabalho de ALM a ser realizado 
pela SMI Consultoria; 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 participação dos 
representantes da SMI Consultoria, GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL, RODRIGO REMOR, 
EDUARDO BARÃO e RICARDO GIOVENARDI, 
concedendo a palavra ao primeiro para tratar sobre o item 
inaugural da pauta, a saber, a) situação atual do 
mercado financeiro e da carteira de investimentos do 
ISSM. Com a palavra, o consultor GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL apresentou seus pares, 
integrantes da equipe técnica da SMI Consultoria, 
discorrendo sinteticamente sobre os assuntos que 
ser iam abordados,  dent re  e les ,  o  cenár io  
macroeconômico, fiscal, sanitário (Covid-19) e 

prospectivo para 2020, passando, em seguida, a 
oportunidade ao consultor RODRIGO REMOR para 
discorrer sobre tais assuntos. Com a fala, o consultor 
RODRIGO REMOR teceu breves considerações sobre o 
cenário externo e os seus respectivos impactos na 
economia brasileira, ressaltando que as tensões entre a 
China e os Estados Unidos da América (EUA) voltaram a 
aumentar nos últimos meses, com novos episódios de 
atrito quase semanalmente, os quais, basicamente, 
envolvem a problemática da nova lei de segurança 
chinesa e as acusações dos EUA em relação à postura 
da China diante do “coronavírus”, acarretando, assim, 
uma disputa econômica e política entre os países. Sobre 
a Covid-19 e seus respectivos impactos, falou que alguns 
países europeus, a exemplo da Alemanha, estão 
registrando o aumento do número de novas infecções 
pelo “conronavírus”, enquanto que nos EUA o número de 
casos continua em alta e no Brasil o número de novos 
casos e mortes está estabilizado em patamares 
elevados, o que agrava a situação da saúde pública, 
fazendo com que, inclusive, alguns municípios revejam 
seus processos de reabertura, ocasionando incertezas 
quanto à retomada da economia. No que toca à 
economia, informou que o Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) subiu 4,89% em junho frente 
ao mês anterior, resultado este levemente abaixo da 
expectativa de mercado, que era de alta de 5,03%. 
Informou, ainda, que o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 0,36% em julho, 
resultado este alinhado com as expectativas do mercado, 
e já acumula alta de 2,31% em 12 meses, não obstante 
permaneça abaixo do piso de 2,5% da meta de inflação 
para 2020. Sobre o cenário fiscal, discorreu que o déficit 
primário do setor público consolidado no mês de junho foi 
de R$ 188,7 bilhões, resultando o acúmulo de R$ 402,7 
bilhões em 2020 e o aumento da Dívida Bruta do setor 
público para 85,5% do PIB. Discorreu, ainda, que o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou a 
primeira etapa da reforma tributária ao Congresso, a qual 
contempla a junção do PIS e Cofins para criar o imposto 
chamado de Contribuição Social sobre Operações com 
Bens e Serviços (CBS). Ademais, falou sobre a 
importância de se respeitar o teto de gastos, a fim de 
manter as contas públicas sob controle e conservar a 
confiança dos investidores nos compromissos do 
governo. Falou, ainda, que a o Comitê de Política 
Monetária (Copom) cortou a taxa de juros em 0,25 pontos 
percentuais em sua última reunião, passando-a para 2%, 
fazendo com que os juros não voltem a aumentar até que 
as projeções de inflação se aproximem da meta. Sobre 
as perspectivas do cenário econômico, apresentou as 
seguintes projeções para o ano de 2020: IPCA em 1,67%; 
PIB em -5,52%, Câmbio em R$ 5,20; e Selic em 2%a.a. 
Depois disso, concordando com a fala do seu antecessor, 
o consultor GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL 
apresentou os resultados dos principais benchmarks 
disponíveis para investimentos, a abertura e o 
fechamento da taxa de juros e a atual situação da carteira 
de investimentos do ISSM, ressaltando que no mês de 
julho/2020 a mesma obteve uma rentabilidade na ordem 
de 2,22%, alcançando 264% da meta para o referido 
período, que era de 0,84%. Na oportunidade, o gestor de 
recursos indagou ao consultor se aposição da carteira de 
investimentos do ISSM está similar a dos outros RPPSs. 
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Em resposta ao gestor de recursos, o consultor informou 
que os investimentos do ISSM estão na média em 
comparação com outros RPPSs, qualificando-se, 
portanto, como investidor moderado. No que toca à 
estratégia de investimentos, o consultor sugeriu a 
migração de recursos do Fundo BB Alocação Ativa para o 
novo Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total, o qual já 
teve o portfólio disponibilizado ao Comitê, haja vista que 
este último fundo está performando melhor do que o 
primeiro. Por fim, ressaltou que, com exceção dos fundos 
estressados, todos os fundos da carteira de 
investimentos do ISSM estão enquadrados e de acordo 
com a legislação aplicável, não se fazendo necessária a 
realização de maiores alterações. Com a palavra, o 
gestor de recursos informou que durante o processo de 
credenciamento de novos fundos o Banco do Brasil não 
enviou a documentação relativa ao Fundo BB Alocação 
Ativa Retorno Total para eventual credenciamento, razão 
pela qual determinou à tesoureira ACÁCIA CHAVES 
REIS que solicitasse a respectiva documentação do 
aludido fundo ao Banco do Brasil para análise e posterior 
deliberação. Com a palavra, o presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
teceu breves considerações sobre a repentina retomada 
da rentabilidade dos benchmarks durante a pandemia, 
fazendo, de outro lado, um contraste com a baixa 
rentabilidade no mês de agosto e questionando sobre 
quais medidas podem ser adotadas para melhorar a 
rentabilidade da carteira. Em resposta ao presidente do 
Comitê de Investimentos, o consultor GUSTAVO 
A N D R E O T T I  T U C K M A N T E L  r e a f i r m o u  o  
posicionamento da carteira do ISSM, ressaltando que 
não se deve pensar em investimentos mês a mês, mas 
sim em longo prazo, pois o mês de agosto não representa 
a performance anual carteira, devendo, no entanto, 
acompanhar volatilidade do mercado para eventuais 
adequações. Em concordância com a fala do consultor, o 
membro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
discorreu que, não obstante a recuperação da bolsa de 
valores nos últimos quatro meses e as medidas adotadas 
pelo Ministério da Economia para o controle fiscal, o 
presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não 
tem contribuído para a estabilidade da economia quando 
se pronuncia nas redes sociais acerca de determinados 
assuntos polêmicos, contrariando, inclusive, fala do 
ministro Paulo Guedes.  Passando para o segundo item 
da pauta, b) discussão sobre o trabalho de ALM a ser 
realizado pela SMI Consultoria, o gestor de recursos 
concedeu a palavra ao consultor EDUARDO BARÃO 
para tratar sobre o assunto, o qual, na oportunidade, 
apresentou em tela o estudo de ALM (Asset Liability 
Management), discorrendo que o mesmo pode ser 
definido como um processo contínuo de formular, 
implementar, monitorar e revisar estratégias 
relacionadas a ativos e passivos para atingir os objetivos 
financeiros, levando em consideração o nível de 
tolerância de riscos e outras restrições. Ressaltou que o 
estudo de ALM é indispensável para uma gestão 
confiável das finanças de qualquer organização que 
investe para alcançar suas necessidades futuras de fluxo 
de caixa e de existências de capital. Falou que a 
elaboração de ALM é baseada na legislação vigente, 
notadamente na Resolução CMN n° 3.922/2010 e no 
manual do Programa Pró-Gestão, objetivando oferecer 

ao RPPS uma sugestão de otimização do portfólio 
orientada no fluxo de benefícios (passivo), respeitando 
os limites estabelecidos pela Política de Investimentos e 
demais regramentos vigentes. Falou, ainda, que as 
etapas da elaboração de ALM consistem na identificação 
do passivo atuarial, apuração da liquidez da carteira, 
avaliação dos ativos, Fronteira Eficiente de Markowitz, 
cenário econômico e por fim, resultado do estudo. 
Discorreu que o estudo levará em consideração os 
índices de Títulos Públicos, IMA-G, IRF-M, IRF-M1, IRF-
M1+, IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IBOV e exterior, não 
levando em consideração a rentabilidade passada, mas 
sim a rentabilidade esperada, projetando-a através de 
algoritmo desenvolvido pela SMI Consultoria, que 
utilizará a Durantion Modificada dos índices e a variação 
dos juros futuros para orientar as estratégias de 
investimentos, sem, contudo, desprezar a volatilidade 
dos ativos nos últimos cinco anos. Por fim, concluiu sua 
fala informando que o estudo de ALM está levando em 
consideração a data-base da avaliação atuarial de 
31/12/2019 e será aperfeiçoado com a contribuição do 
Comitê de Investimentos tão logo lhe seja disponibilizado 
para eventuais adequações. Concordando com sua fala, 
o consultor RICARDO GIOVENARDI ressaltou que o 
estudo de ALM objetiva encontrar ativos para alocação 
no presente visando obter rentabilidade no futuro, 
levando em consideração as variáveis do mercado para 
manter um equilíbrio atuarial do RPPS. Com a palavra, o 
gestor de recursos falou sobre os impactos ocasionados 
no fluxo de caixa do ISSM com o advento da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Lei 
Municipal nº 1623/2020, de 09 de abril de 2020, que, em 
síntese, suspendeu a exigibilidade de contribuições 
patronais devidas ao ISSM e autorizou o parcelamento 
de tais débitos previdenciários, ressaltando que essa 
situação deve ser observada no estudo de ALM, ficando, 
desde já, estabelecido que a conclusão do referido 
estudo será apresentada ao Comitê de Investimentos até 
o final do mês de agosto/2020. Outrossim, registrou que, 
em razão do meio pelo qual a reunião ocorreu, 
notadamente por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, inclusive fora do 
estado da Bahia, como no caso dos representantes da 
SMI Consultoria, ficarão dispensadas as assinaturas de 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, RODRIGO 
R E M O R ,  E D U A R D O  B A R Ã O  e  R I C A R D O  
GIOVENARDI, devendo, para tanto, ser tomada as 
assinaturas dos demais participantes. E nada mais 
havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
encerrou a reunião agradecendo a participação 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
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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

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte, às 13h30min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, 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, 
com a participação dos seguintes convidados: DIEGO 
SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, 
ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, e ISIS LOBO 
DE SOUZA, assessora especial I, além de CAROLINA 
GONZAGA, TIAGO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE 
MORAES e CRISTIANO PICOLLO, representantes da 
ASSET do Banco Bradesco. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) call com 
os representantes da ASSET do Banco Bradesco; e b) 
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 participação dos representantes da ASSET do Banco 
Bradesco, os quais foram convidados para apresentar o 
atual cenário econômico, as projeções de mercado e os 
produtos disponíveis para investimentos. Após, concedeu 
a palavra ao executivo CRISTIANO PICOLLO, o qual, na 
oportunidade, teceu breves considerações sobre o 
mercado financeiro interno e externo, ressaltando os 
avanços científicos das pesquisas relacionadas à criação 
da vacina contra a Covid-19, a exemplo das vacinas de 

Oxford e Sinovac que estão na 3ª fase de testes no Brasil, 
com previsão de serem autorizadas pela ANVISA em 
dezembro/2020, inicialmente aplicadas ao grupo de risco a 
partir de janeiro/2020 e aos demais vulneráveis a partir de 
junho/2021, o que torna o mercado mais otimista. Em 
demonstração de gráficos, apresentou os impactos 
causados pela pandemia da COVID-19 na economia de 
diversos países, tais como Itália, Estados Unidos da 
América(EUA), França e Alemanha, os quais tiveram um 
significativo aumento da Dívida Bruta. Em seguida, falou 
sobre as eleições norte-americanas e os seus reflexos no 
cenário econômico, discorrendo que o candidato Joe Biden 
aponta como o mais favorito dos eleitores, com 65% de 
chance de vitória, ao tempo em que os candidatos do 
Partido Democrata também revelam-se como prediletos 
dos norte-americanos para as vagas do Senado, o que, em 
tese, favoreceria um eventual governo de Joe Biden. Sobre 
o cenário interno, o executivo apresentou os principais 
indicadores de atividades econômicas, fazendo uma 
comparação entre as variações do volume de vendas no 
período de pré e pós-crise com dados do mês de 
junho/2020, os quais demonstram que determinados 
seguimentos tiveram significativos decréscimos do volume 
de vendas, a saber, (i) tecidos, vestidos e calçados, -
45,4%; (ii) livros, jornais, revistas e papelaria, -43,3%;  (iii) 
veículos, motos e peças, -24,5%; (iv) combustíveis e 
lubrificantes, -15,3%; e (v) equipamentos e materiais para 
escritório, -11,5%; ao passo que outros seguimentos 
tiveram acréscimo da demanda, sendo eles, (1) 
hipermercados, alimentos e bebidas, 9,7%;  (2) móveis e 
eletrodomésticos, 13,7%; e (3) material de construção, 
15,6%; que, segundo ele, são justificados pelo 
confinamento das pessoas durante o período da 
quarentena  e pelos benefícios concedidos pelo governo. 
Dentre os benefícios concedidos pelo governo para 
amparar os trabalhadores desempregados, citou a 
liberação extra do FGTS, a ampliação do Programa Bolsa 
Família, o Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de 
Vulnerabilidade, e o Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, os quais totalizam a 
injeção de R$ 47,3 bilhões na economia brasileira no mês 
de agosto/2020. Sobre as projeções para o cenário 
econômico, alegou que, com reabertura gradual das 
atividades, provavelmente só haverá uma real 
recuperação da economia em 2021, e isso num cenário 
otimista. Ademais disso, apresentou as seguintes 
projeções para o ano de 2020: PIB de -5,2%; IPCA de 
1,7%; Selic de 2%; Câmbio de R$ 5,20; e Dívida Bruta de 
96,4%, ressaltando que o PIB Global (-3%) é mais otimista 
do que o PIB brasileiro, haja vista as crises internas e 
questões estruturais que dificultam a retomada da 
economia. Acerca do comportamento das curvas de juros, 
o executivo apresentou gráficos em tela, registrando que a 
queda mais acentuada na porção longa da curva de juros 
demonstra maior apetite por parte dos investidores na 
busca pelo prémio contido nesta porção, apesar das 
incertezas fiscais.  Em seguida, apresentou os principais 
fundos de renda fixa da BRAM e suas rentabilidades no 
mês de julho/2020, dentre eles os fundos BRADESCO FI 
RF REF DI FEDERAL EXTRA (91,8% do CDI), 
BRADESCO FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM (136,4% 
do CDI), BRADESCO RENDA FIXA NILO (4,62%, art. 7°, 
IV, a); BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA (1,71% 
em 2020) e BRADESCO INSTIT. FI FR IMA-B 5 (0,97%). 
Dando prosseguimento à reunião e passando para a pauta 
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de renda variável, o executivo falou sobre as incertezas ao 
redor da divulgação dos resultados do 2º trimestre/2020 
que diminui o apetite de risco e faz com que os investidores 
aumentem sua exposição em empresas com maior 
previsibilidade de lucro e cíclicos domésticos. Falou, ainda, 
que o déficit fiscal preocupa os investidores e o aumento da 
tributação apresenta-se como um risco real, não sabendo, 
ao certo, se as empresas conseguirão atravessar o período 
de baixa atividade durante a pandemia. De outro lado, 
ressaltou que no cenário externo está ocorrendo alta 
liquidez e baixa volatilidade nos mercados globais, com 
baixa tensão geopolítica, sendo um ponto negativo, no 
entanto, as novas ondas de propagação do “coronavírus”. 
Dito isso, apresentou os setores mais afetados pela 
pandemia da Covid-19, sendo eles os setores aéreos, 
turismo, locadoras, restaurantes, vestuário e shoppings, e 
os menos impactados E-commerce, alimentas, proteínas, 
d rogar ias ,  t ransmissão/geração de  energ ia ,  
telecomunicações e operadoras de saúde. Destacou o 
aumento da participação de investidores brasileiros na 
bolsa de valores, o que representa 42% em detrimento de 
14% do número de investidores estrangeiros. Destacou, 
ainda, os principais benchmarks da bolsa no mês de 
julho/2020, a saber, Small (9,5%); IBrX (8,4%); Ibov (8,3%); 
IBrX 50 (8,1%); e IDIV (6,5%). Ato contínuo, o executivo 
apresentou os principais fundos da BRAM em renda 
variável e suas respectivas rentabilidades em julho/2020, a 
exemplo dos fundos BRADESCO FI AÇÕES 
DIVIDENDOS (7,15%); BRADESCO FI AÇÕES MID 
SMALL CAPS (8,23%); BRADESCO FI AÇÕES 
SELECTION (10,05%); BRADESCO FIC AÇÕES 
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (8,43%); BRADESCO 
IBOVESPA VOLUATION (10,07%); BRADESCO FIC FIA 
REGIMES DE PREVIDÊNCIA (9,89%); BRADESCO FIC 
FIA SUSTENTABILIDADE (8,49%); e BRADESCO S&P 
500 MAIS (5,59%). Em seguida, fora concedida a palavra à 
convidada CAROLINA GONZAGA, representante da 
ASSET do Banco Bradesco, que, na oportunidade, falou 
sobre a composição do portfólio e a performance do 
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS, sugerindo-o 
para investimentos por ser um fundo mais defensivo em 
proteção ao patrimônio do Instituto. Falou, ainda, sobre o 
BRADESCO FIC FIA SUSTENTABILIDADE como uma 
tendência de mercado, o qual incorpora critérios 
ambientais, sociais e de governança, além de possuir 
rating excelente em qualidade de gestão, sendo também 
uma opção para investimentos. Indicou o BRADESCO FIC 
AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA para aportes por 
ter uma boa estratégia de gestão e por ser bastante 
diversificado, podendo acompanhar a volatilidade do 
mercado. Em resposta ao gestor de recursos sobre a 
comparação entre o BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA 
e o IRF-M1, a convidada CAROLINA GONZAGA explicou 
que a diferença crucial entre os dois fundos encontra-se na 
estratégia dos gestores, eis que o gestor do BRADESCO 
ALOCAÇÃO DINÂMICA pode alterar a estratégia de 
investimentos mais rápido do que o gestor do IRF-M1, 
protegendo assim o portfólio de eventuais cíclicos 
econômicos. Outrossim, em resposta a convidada ISIS 
LOBO DE SOUZA sobre a performance dos fundos 
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION, BRADESCO 
IBOVESPA VOLUATION e BRADESCO S&P 500 MAIS, a 
representante da ASSET explicou que o FIA SELECTION 
encontra-se enquadrado no art. 8º, II, a, com rentabilidade 
anual acumulada de -16,95% e, em julho/2020, de 10,05%;  

o FIA VOLUATION encontra-se enquadrado no art. 8º, II, a, 
com rentabilidade anual acumulada de -13,71% e, em 
julho/2020, de 10,07%; e o S&P 500 encontra-se 
enquadrado no art. 8º, III, com rentabilidade anual 
acumulada de -0,69% e, em julho/2020, de 5,59%, sendo 
um fundo multimercado com proteção ao dólar. Após 
considerações e apresentações, constatando-se que 
ainda não fora deliberado sobre o credenciamento de 
alguns fundos, o Comitê de Investimentos solicitou à 
ASSET do Bradesco a documentação dos seguintes 
fundos: BRADESCO RENDA FIXA NILO, BRADESCO FI 
AÇÕES SELECTION e BRADESCO IBOVESPA 
VOLUATION, para análise e posterior deliberação. Por fim, 
o gestor de recursos informou que, em razão de a reunião 
ser realizada por videoconferência, estando cada 
participante em local distinto, notadamente fora da sede do 
Instituto, como no caso dos representantes da ASSET do 
Banco Bradesco, ficarão dispensadas as assinaturas de 
CAROLINA GONZAGA, TIAGO DOS SANTOS, JOSÉ 
CARLOS DE MORAES e CRISTIANO PICOLLO, 
devendo, para tanto, ser tomada a assinatura dos demais 
participantes. E nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
participação 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

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado
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