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    PORTARIA Nº 65009/2020
       DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO ainda o artigo 6º, da Lei nº. 
1624/2020, datado de 27 de abril de 2020, que 
estabelece o gozo compulsório para os servidores 
efetivos,
 

RESOLVE

TORNAR SEM EFEITO a licença-prêmio concedida de 
forma compulsória aos servidores relacionados abaixo 
em atendimento da Lei nº. 1624/2020:

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSE GAMA NEVES
SECRETÁRIO DO GOVERNO 

DECRETO DE 22 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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
04154.11.02.548.2019,

 
RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO da servidora LUCIANA 
SIMÕES LIMA, matrícula nº 61337, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PSICÓLOGA, 
lotada na Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES, para a Fundação da Criança e do 
Adolescente - FUNDAC, até 03 de novembro de 2021, 
sem ônus para o ente cedente, nos termos do convênio 
de cooperação técnica, retroativo a 04 de novembro de 
2019. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE SETEMBRO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA N.º 15/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 16/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Institui como Gestor da Parceria para 
execução do serviço pela OSC GRUPO 
DE MÃES NOSSA SENHORA DO 
AMPARO do Chamamento Público n 
0003/2020. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61 da lei federal nª 
13.019/2014. 

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socio assistencial GRUPO DE MÃES 
NOSSA SENHORA DO AMPARO, CNPJ nº 
16.110.116/0001-13, para execução de atividades 
referente ao Chamamento Público nº 0003/2020.

· Telma Freitas Teixeira Matrícula – MAT: 3489-0

Institui como Gestor da Parceria para 
execução do serviço pela OSC 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO do 
Chamamento Público n 0003/2020. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61 da lei federal  nº 
13.019/2014. 

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socio assistencial ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO, CNPJ nº 04.824.335/0001-85 para 
execução de atividades referente ao Chamamento 
Público nº 0003/2020.

· Jacinto de Lima Araújo Neto - Matrícula 831970

Institui como Gestor da Parceria para 
execução  do  se rv i ço  pe la  OSC 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 
MARCIAL DE CAMAÇARI – BAMUCA do 
Chamamento Público n 0003/2020. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61 da lei federal nª 
13.019/2014.

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 17/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020
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RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socioassistencial ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL BANDA MARCIAL DE CAMAÇARI - 
BAMUCA, CNPJ nº 14.732.812/0001-36 para execução 
de atividades referente ao Chamamento Público nº 
0003/2020.

· Matheus Carvalho Machado dos Santos - Matrícula 
831832

Institui como Gestor da Parceria para 
execução do serviço pela OSC 

do Chamamento Público n 0003/2020. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61da lei federal nª 
13.019/2014. 

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socioassistencial ASSOCIAÇÃO PAULO 
TONUCCI - APITO , CNPJ nº 03.376.425/0001-98 para 
execução de atividades referente ao Chamamento 
Público nº 0003/2020.

· Maria do Socorro Pereira - Matrícula 830830 

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 18/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI - APITO 

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 19/20120
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

SSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DE 
CAMAÇARI  

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 20/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

INSTITUTO COMVIDA

Institui como Gestor da Parceria para 
e x e c u ç ã o  d o  s e r v i ç o  p e l a  O S C  

do Chamamento Público n 
0003/2020.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município em consonância com Art. 28, IV 
do Decreto Municipal n 7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61 da lei federal nª 
13.019/2014. 

RESOLVE:

· Magdalena Tavares dos Santos de Souza - Matrícula 
830430 

Institui como Gestor da Parceria para 
execução do serviço pela OSC 

do Chamamento 
Público n 0003/2020.

A

 

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socio assistencial ASSOCIAÇÃO DE APOIO 
SOCIAL DE CAMAÇARI, CNPJ 26.816.516/0001-00 para 
execução de atividades referente ao Chamamento Público 
nº 0003/2020.
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61da lei federal nª 
13.019/2014. 

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socio assistencial 

para execução de 
atividades referente ao Chamamento Público nº 
0003/2020.

·  Fábio dos Santos Borges Silva- Matrícula 832103

Institui como Gestor da Parceria para 
execução do serviço pela OSC 

do Chamamento 
Público n 0003/2020. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município em 
consonância com Art. 28, IV do Decreto Municipal n 
7336/2020.

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do decreto 
municipal nª 7336/2020 de 16/04/2020;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal nª 
7336/2020 de 18/04/2020 e o art. 61 da lei federal nª 
13.019/2014. 

RESOLVE:

INSTITUTO COMVIDA, 
CNPJ nº. 08.873.793/0001-65 

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 21/2020
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

FUNDAÇÃO EMAÚS 

Art. 1° - Instituir como Gestor da parceria celebrada com 
Organização Socioassistencial 

para execução de 
atividades referente ao Chamamento Público nº 
0003/2020.

·  Adalberto Vital Santos - Matrícula 060617

FUNDAÇÃO EMAÚS, 
CNPJ nº. 07.156.335/0001-42 

Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
SETEMBRO 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0428/2020 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E TAIS ALVES 
MARINHO ABREU.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro 
Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0428/2020, conforme Processo nº 
0400/2020, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0400/2020 e Credenciamento nº 
0005/2020.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER 
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA 
AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DA 
PREFEITURA DE CAMAÇARI, BEM COMO PARECER 
EM SEDE DE LAUDO JUDICIAL E EXPEDIÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO CARTORÁRIA PARA AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL.
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FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2020, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Segunda – DO 
RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, acrescentando nova dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 02 de Outubro de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

TERMO  DE RETI - RATIFICAÇÃO AO SEXTO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMOVEL URBANO N°11/2015, FIRMADO 
ENTRE O MUNICICPIO DE CAMACARI E A SRª  
ISA MARIA LEITÃO GOMES . DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade Reti - ratificar o 
sexto Termo Aditivo ao contrato de locação de 
imóvel urbano n°11/2015, instrumento que foi 
firmado pelas partes em 13 de janeiro de 2020, no 
tocante ao equivoco constatado no texto do mesmo 
quanto á sua numeração ordinal. DA ALTERAÇÃO:  
Em razão do equívoco que se fez contar na 
numeração ordinal do sexto termo aditivo ao 
contrato de locação de imóvel urbano n°11/2015, 
ONDE SE LÊ: RESOLVEM celebrar entre si, o 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°11/2015, FIRMADO em 14 de janeiro de 
2015,(...)´´.  LEIA -SE: RESOLVEM celebrar entre 
si, o SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
11/2015, firmado em 14 de janeiro de 2015,(...)´´. 
DA ASSINATURA: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento.  DA 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

ASSINATURA: Camaçari, 21 de setembro de 2020. 
LUIZ  EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICIPIO. 
SRª  ISA MARIA LEITÃO GOMES.  LOCADORA.

T E R M O  D E  R E T I - R AT I F I C A Ç Ã O  A O  
INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº 382/2019. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: 
EMPRESA CONSTRUTORA ANDRADE 
MENDONÇA LTDA.   DO OBJETO: Este Termo 
tem por finalidade Reti-ratificar o Instrumento de 
Rescisão Amigável ao Contrato nº 382/2019;  DAS 
PENDÊNCIAS CONTRATUAIS:  Em razão da 
exclusão dos serviços descritos no levantamento 
das pendências contratuais a cargo da empresa, 
documento anexo citado na Cláusula Segunda do 
Instrumento de Rescisão Amigável ao Contrato nº 
382/2019, com o correlato abatimento do valor 
correspondente, ficam excluídas as pendências 
anteriormente especificadas, as quais serão 
executadas pela nova empresa contratada.  DA 
ALTERAÇÃO: Em razão do abatimento no valor, 
decorrente da supracitada alteração nas obrigações 
da empresa, na “CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES”do 
Instrumento de Rescisão Amigável ao Contrato nº 
382/2019, ONDE SE LÊ: “Após o cumprimento das 
pendências descritas na cláusula anterior, por parte 
da CONTRATADA, e do consequente pagamento 
do valor de R$548.432,19 (quinhentos e quarenta e 
oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e 
dezenove centavos), conforme apurado em relação 
à Nota Fiscal nº 634/2020, as partes dão plena, 
geral e irrevogável quitação, declarando-se 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a 
quaisquer ônus decorrentes da formalização do 
instrumento rescindido”, LEIA-SE:“Após a 
certificação da regularidade dos serviços já 
prestados pela empresa CONTRATADA e do 
consequente  pagamento do valor de R$370.312,51 
(trezentos e setenta mil, trezentos e doze reais e 
cinquenta e  um centavos), conforme apurado em 
relação à Nota Fiscal nº 634/2020, as partes dão 
plena, geral e irrevogável quitação, declarando-se 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a 
quaisquer ônus decorrentes da formalização do 
instrumento rescindido”.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento.  DA  
ASSINATURA: Camaçari, 02 de outubro de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. CONSTRUTORA ANDRADE 
MENDONÇA LTDA. CONTRATADA.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
07 de Outubro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1518 - Pagina. 05 de 13



AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0164/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e 
utilidades (ar condicionado, balde, bebedouro, 
cronômetro,  escada,  forno microondas,  
refrigerador, máquina para fabricação de gelo, 
soprador térmico, telefone, televisor) para as 
Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II).  Acolhimento: 20/10/2020 a 
partir das 09h00min; Abertura: 21/10/2020, às 
09h00min; Disputa: 22/10/2020, às 10h00min. 
(Horár io  Bras í l ia )  Ed i ta l / I n fo rmações :  
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º:  
838898. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO N.º 
0135/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, novas datas de acolhimento e 
abertura, referente PREGÃO N.º 135/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preço para o fornecimento de itens de 
armarinho e de materiais de uso geral na ambiência 
escolar para suprir as demandas das unidades 
escolares e creches pertencentes a Secretaria de 
Educação do Município de Camaçari – SEDUC, fica 
PRORROGADO o Acolhimento: 20/10/2020 a 
partir das 08h00min; Abertura: 21/10/2020, às 
09h00; Disputa: 21/10/2020, às 10h00. (Horário 
Brasília). Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação n.º: 833097. Camaçari, 06 de 
outubro de 2020. Tel.: (71) 3621-6655/6880 – 
Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 

N.º 0088/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva 
e corretiva com substituição/fornecimento de peças, 
partes, componentes e acessórios para 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. LOTE 
ÚNICO: PROMINENTE FORNECEDOR: PRO 
EFICIÊNCIA COMERCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP; VALOR GLOBAL: 
R$ 249.972,00 (duzentos e quarenta e nove mil 
novecentos e setenta e dois reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0540/2020 – 
PREGÃO Nº 088/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva e corretiva com 
substituição/fornecimento de peças, partes, 
componentes e acessórios para EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS da Secretaria Municipal de 
Saúde de Camaçari. LOTE ÚNICO (SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E  
R E P O S I Ç Ã O  D E  P E Ç A S ,  PA R T E S ,  
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DURANTE 
PERÍODO DO CONTRATO); VALOR GLOBAL DO 
LOTE: R$ 249.972,00 (duzentos e quarenta e 
nove mil novecentos e setenta e dois reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: PRO EFICIÊNCIA 
COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS 
M É D I C O S  H O S P I T A L A R E S  E  
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP. DATA DA 
ASSINATURA: 05/10/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PREGÃO N.º 0137/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE REABERTURA

 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis (Charque, carne 
mecanicamente separada de peixe tilápia e 
coxa/sobrecoxa de frango), destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
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município de Camaçari-BA, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Reabertura: 21/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
21/10/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  
EditalReformulado/ Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655/6880 – Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO 004/2019

 

O Secretario de Saúde do Município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento de nº 004/2019, cujo objeto é 
Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação 
de serviços de saúde no Município de Camaçari, 
com base nas necessidades complementares da 
rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unificada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e 
Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 
de 15 de Março de 2011; aos usuários do SUS 
Municipal, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo 
com as condições estabelecidas no anexo I, à 
requerente CLINICA CLISMA EIRELI, com valor 
anual estimado R$ 1.288.788,60 (hum milhão 
duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e 
oito reais e sessenta centavos) na TABELA SUS 
MUNICIPAL e de R$ 887.092,80 (oitocentos e 
oitenta e sete mil, noventa e dois reais e oitenta 
centavos) TABELA SUS UNIFICADA, perfazendo 
um valor global de R$ 2.175.881,40 (dois milhões 
cento e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um 
rea is  e  quaren ta  cen tavos ) .  Data  da  
Homologação: 01 de outubro de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETARIO DE 
SAÚDE.
 

 

EXTRATO DO CONTRATO 0448/2020
 

CONTRATO N.º 0448/2020. CONTRATADA: 
CLINICA CLISMA EIRELI. Credenciamento de nº 
004/2019, COMPEL, OBJETO: prestação de serviços 
de saúde no Município de Camaçari, com base nas 
necessidades complementares da rede pública e nos 
preços f ixados pela Tabela Unif icada de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e 
Materiais Especiais do SUS, e Tabela MUNICIPAL 
(Extra SUS), conforme resolução do Conselho 
Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 2011; 

aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I, 
com valor anual estimado R$ 1.288.788,60 (hum 
milhão duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
oitenta e oito reais e sessenta centavos) na TABELA 
SUS MUNICIPAL e de R$ 887.092,80 (oitocentos e 
oitenta e sete mil, noventa e dois reais e oitenta 
centavos) TABELA SUS UNIFICADA, perfazendo 
um valor global de R$ 2.175.881,40 (dois milhões 
cento e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um 
reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4023; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 6102000. DATA DA 
ASSINATURA: 01 de outubro de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – 

.
SECRETARIO DE 

SAÚDE

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte, às 15h10min, 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. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos; 
b) novas oportunidades de investimentos para o mês 
de setembro/2020; e c) o que ocorrer. Aberta a reunião, 
o gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados, tendo, em seguida, 
concedido a palavra ao presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
para tratar sobre o primeiro item da pauta. Na 
oportunidade, o presidente informou que recebeu do 
Banco do Brasil a documentação relativa ao FUNDO BB 
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PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ n° 
35.292.588/0001-89, enquadrado no art. 7º, IV, a, com 
benchmark IPCA, cuja abertura ocorreu em 16/03/2020, 
não tendo, portanto, um histórico de rentabilidade. 
Ressaltou, todavia, que o referido fundo investe em 
títulos públicos federais, em operações compromissadas 
e em outros fundos de investimentos, notadamente por 
ser um FIC, possuindo um Patrimônio Líquido (PL) de 
aproximadamente R$ 1,2 bilhão, com possibilidade de 
resgate em três dias úteis, sendo, portanto, elegível para 
credenciamento. Corroborando com sua fala, o gestor de 
recursos ressaltou que tanto a SMI Consultoria quanto a 
gerência institucional do Banco do Brasil deram boas 
avaliações do referido fundo, alegando que trata-se de 
uma alocação dinâmica de renda fixa com a possibilidade 
de atingimento da meta atuarial. Ao pedir a palavra, o 
convidado DIEGO SILVA DE SOUZA falou que o fundo 
em processo de credenciamento se assemelha ao 
FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA, que já consta na carteira 
de investimentos do ISSM, o qual, além de aplicar em 
IMA-B5 e IMA-B5+, também aplica quotas em 
benchmark IPCA, e possui um PL de quase dez vezes o 
valor do FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, o que, em tese, 
uma eventual substituição daquele fundo por este 
ocasionaria uma restrição na diversificação dos 
investimentos. Com a fala, a convidada ISIS LOBO DE 
SOUZA lembrou que a pauta da reunião versa sobre 
credenciamento de instituições financeiras e fundos de 
investimentos, não sendo, portanto, o momento de se 
analisar a performance ou a viabilidade do referido fundo 
para novos investimentos, até porque um eventual 
credenciamento dele não ensejaria a obrigatoriedade de 
aporte de recursos por parte do Instituto. Ademais, 
alegou que deve-se observar o atendimento dos 
requisitos previstos nos regulamentos aplicáveis ao seu 
credenciamento, de modo que, estando ele em 
conformidade, não há impedimento para credenciá-lo, 
criando assim uma nova possibilidade de investimentos, 
que será analisada em momento oportuno, o que foi 
concorde pelos membros e demais convidados do Órgão 
Colegiado. Dito isso, os membros do Comitê de 
Investimentos, após analisarem a documentação 
apresentada, observando, entre outros critérios, as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciado o FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, CNPJ n° 35.292.588/0001-89, para 
todos os efeitos legais. Ato contínuo, passando ao 
próximo item da pauta, b) novas oportunidades de 
investimentos para o mês de setembro/2020, o gestor 
de recursos falou sobre a baixa rentabilidade de todos os 
benchmarks da carteira de investimentos do ISSM, 
ressaltando que o resultado do mês de agosto/2020 
interrompeu o ciclo de recuperação gradativa da carteira 
iniciado em abril/2020, sendo, portanto, necessária uma 
nova estratégia de investimentos com o afinco de 
rentabilizar os recursos do Instituto e, ao mesmo tempo, 
proteger o seu patrimônio de maiores prejuízos, não se 
podendo olvidar ainda das reiteradas sugestões da SMI 

Consultoria e das demais instituições financeiras quanto 
à possibilidade de investimentos na bolsa norte-
americana, que atualmente apresenta resultado positivo 
em detrimento do Ibovespa. Com a fala, o presidente do 
Comitê de Investimentos apresentou dados sobre o 
cenário econômico externo, destacando que o S&P 500 
subiu 7% no mês de agosto/2020, registrando assim seu 
melhor desempenho no referido mês em 36 anos, 
otimismo este que é justificado, principalmente, pela 
política de juros a vigorar nos próximos anos. Ressaltou 
que os juros serão calibrados de acordo com a média da 
inflação durante um longo período de tempo, o que dá 
espaço para que a inflação suba e a taxa de juros 
permaneça baixa por um longo período, segundo 
informações do colegiado do Banco Central dos Estados 
Unidos da América(EUA). De outro lado, alegou que, no 
Brasil, as atenções estão voltadas para manutenção ou 
flexibilização do teto de gastos, sendo que um possível 
afrouxamento dos gastos, seja em relação com a 
pandemia ou não, além de gerar desconfiança dos 
investidores, acarreta um aumento na taxa de juros, 
tornando-se desinteressante para a economia brasileira 
um endividamento proporcional ao aumento de juros. 
Alegou, ainda, que nesse cenário de rumores da 
possiblidade de o governo não cumprir o teto de gastos a 
c a u t e l a  d o s  i n v e s t i d o r e s  t e m  a u m e n t a d o  
significativamente, haja vista que no mês de agosto/2020 
o Ibovespa fechou abaixo dos 100 mil pontos e acumulou 
uma rentabilidade de -3,44% no mês. No entanto, 
ressaltou que com as novas declarações do governo 
sobre encaminhar um pacote de medidas e reformas 
administrativas ao Congresso Nacional, houve uma 
valorização expressiva dos principais ativos brasileiros 
no primeiro dia de setembro/2020, dia em que o Ibovespa 
valorizou 2,8%, o que, portanto, além da questão fiscal, 
também fica sendo foco dos investidores as reformas 
propostas pelo governo. Dito isso, buscando diversificar 
os investimentos do ISSM por meio de fundos com 
exposição à variação do principal índice de ações norte-
americano – S&P500 –, o presidente informou que 
constam na carteira do Instituto quatro fundos 
multimercados aptos para investimentos que são 
basicamente compostos por contratos futuros de 
S&P500 e títulos públicos brasileiros atrelados ao CDI, 
sem exposição à variação cambial, sendo eles: 
B R A D E S C O  F U N D O  D E  I N V E S T I M E N T O  
M U LT I M E R C A D O  S & P  5 0 0  M A I S ,  C N P J  
18.079.540/0001-78; FUNDO DE INVESTIMENTO 
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO 
PRAZO, CNPJ 30.036.235/0001-02; ITAÚ PRIVATE 
MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, CNPJ 26.269.692/0001-61; e SAFRA 
S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO, CNPJ 21.595.829/0001-54. Após 
debates e profundas considerações, os membros do 
Comitê de Investimentos, por unanimidade, 
determinaram à tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS que 
solicitasse à SMI Consultoria uma análise da 
rentabilidade dos acenados fundos multimercados com 
seus respectivos benchmarks, atendendo às estratégias 
da Política de Investimentos do ISSM, a qual dá 
preferência a novas alocações em fundo multimercado 
cuja performance mínima em 12 meses seja igual ou 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
07 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1518 - Pagina. 08 de 13



superior a 100% do benchmark. Determinaram, ainda, 
que, tão logo dispuserem da análise favorável da SMI 
Consultoria em relação a tais fundos, ficam autorizadas 
as seguintes realocações: (i) realocação de R$ 1 milhão 
do FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 para o 
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA 
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO; e (ii) 
resgate de R$ 3 milhões do FUNDO CAIXA BRASIL 
TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 para aplicação de R$ 1 
milhão no FUNDO BRADESCO FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS, R$ 1 
milhão no FUNDO ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO 
S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO e R$ 1 milhão no 
FUNDO SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO. Por fim, ficou 
determinado que, em caso de uma eventual análise 
negativa por parte da SMI Consultoria, no sentido de não 
considerar algum fundo apto para receber recursos, o 
Comitê de Investimentos se reunirá extraordinariamente 
para nova deliberação. Dando prosseguimento à 
reunião, no último item da pauta, c) o que ocorrer, o 
gestor de recursos sugeriu a antecipação da reunião 
ordinária para o dia 17/09, às 15h, em razão de outros 
compromissos previamente agendados pelo Comitê de 
Investimentos e pela data de pagamento da folha dos 
aposentados e pensionistas do ISSM que deverá ocorrer 
até o dia 25/09, por força da Lei Municipal nº 1.623/2020, 
o que foi concorde pelos membros do Órgão Colegiado. 
Outrossim, informou que as próximas reuniões 
extraordinárias serão realizadas no dia 10/09, às 15h, 
com a SMI Consultoria, e no dia 24/09, às 15h, com o 
Banco Safra. 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

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte, às 15h00min, 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 e RODRIGO REMOR, ambos 
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) realocação de recursos; 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 e RODRIGO REMOR, e a 
dos demais convidados, 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 
discorreu sinteticamente sobre os assuntos que seriam 
abordados no decorrer da reunião, citando, dentre eles, o 
cenário macroeconômico, fiscal, político e prospectivo 
para 2020, oportunidade em que, para aprofundar sobre 
tais assuntos, passou a palavra ao consultor RODRIGO 
REMOR. Com a fala, o referido consultor teceu breves 
comentários sobre o cenário externo e os seus 
respectivos impactos na economia brasileira, 
discorrendo que foram definidos os candidatos dos dois 
principais partidos políticos que disputarão a eleição 
presidencial dos Estados Unidos da América (EUA), 
especificamente Joe Biden (Partido Democrata) e o atual 
presidente Donald Trump (Partido Republicano), sendo o 
primeiro visto como um político moderado, com agenda 
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de políticas sociais e, numa eventual vitória, com impacto 
negativo na bolsa de valores, e o segundo sendo visto 
como um político de extrema-direita, com agenda de 
políticas pró-mercado, e, numa eventual reeleição, com 
impacto positivo na bolsa norte-americana. Discorreu, 
ainda, que as bolsas estrangeiras continuam otimistas, 
apesar das correções observadas nos últimos dias, a 
exemplo da S&P 500, ressaltando que por causa da 
insegurança em relação ao “coronavírus” a bolsa Euro 
Stoxx 50 está com volatilidade lateralizada. Sobre o 
mercado interno, falou que no Brasil o teto de gastos e 
receios sobre a atividade econômica afetaram o mercado 
de renda variável, em que pese aparentemente não 
tenham influenciado muito a percepção de risco do país. 
Ademais, informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil teve queda de 9,7% no segundo trimestre/2020 
frente ao período anterior, resultado este pior do que as 
expectativas de mercado que previam retração de 9,2%, 
sendo que na comparação com o segundo trimestre/ 
2019 a queda foi de 11,4%.  Informou, ainda, que o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve 
alta de 0,24% em agosto/2020, totalizando o acúmulo de 
2,44% em doze meses, resultado este em linha com as 
expectativas do mercado. No que toca à inflação de 
alguns alimentos, aduziu que a aceleração dos preços de 
produtos básicos, principalmente dos que são 
negociados em mercado internacional, justifica-se em 
razão da desvalorização da moeda real e do crescimento 
da demanda da China, o que, consequentemente, 
prejudica o acesso das camadas mais pobres a tais 
produtos, não obstante o governo já esteja estudando 
uma maneira de conter tais preços, tendo como medida 
inicial a redução do imposto sobre importação. De todo 
modo, alegou que essa alta sobre os alimentos é pontual 
e não enseja mudanças significativas na política 
monetária nacional. Sobre a reforma administrativa, falou 
que foi encaminhada para o Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 32/2020, 
que altera disposições sobre servidores públicos, 
empregados públicos e organização administrativa, a 
qual, em síntese, propõe o fim das progressões 
automáticas, a perda de estabilidade de algumas 
funções, o maior rigor com avaliações de desempenho e 
a redução do número de carreiras no setor público, tendo 
como objetivo principal a redução dos gastos do governo 
com pessoal. No entanto, ressaltou que a referida PEC 
pode encontrar alguns empecilhos para aprovação, 
notadamente no que diz respeito a reforma ser somente 
aplicada a futuros servidores, a necessidade de 
regulamentações específicas sobre algumas carreiras e 
em razão de não afetar os maiores cargos do 
funcionalismo público, de modo que uma eventual 
economia decorrente da PEC apenas será observada em 
anos vindouros. Sobre o teto de gastos, falou sobre a 
importância de respeitá-lo a fim de manter as contas 
públicas sob controle e conservar a confiança dos 
investidores nos compromissos do governo, malgrado 
alguns setores do governo queiram burlar o teto de 
gastos indo de encontro às propostas do Ministério da 
Economia mesmo o presidente Jair Bolsonaro as 
defendendo, pelo que tal discussão deve ser 
acompanhada mais de perto. Sobre as perspectivas do 
cenário econômico, apresentou as seguintes projeções 
para o ano de 2020: IPCA em 1,78%; PIB em -5,31%, 

Câmbio em R$ 5,25; e Selic em 2%a.a. Depois disso, em 
concordância com a fala do seu antecessor, o consultor 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL apresentou o 
resultado da rentabilidade da carteira do ISSM no mês de 
agosto/2020, informando que a mesma obteve o 
resultado de -1,07%, em razão do desempenho 
insatisfatório dos principais benchmarks. Em seguida, 
discorreu sobre a carteira recomendada da SMI 
Consultoria, que fora previamente disponibilizada aos 
membros do Comitê de Investimentos, aduzindo que na 
renda fixa os indicadores indexados a títulos públicos na 
ponta curta da curva de juros (como o IRF-M 1) tendem a 
esgotar os seus rendimentos, pois a única tendência da 
Selic no futuro é de alta. Assim, defendeu a necessidade 
de migração de recursos do IRF-M 1 para CDI como 
medida de proteção da carteira de investimentos, uma 
vez que a posição não é afetada negativamente por uma 
alta dos juros. Ademais, alegou que outro ponto a ser 
destacado é o vencimento dos fundos de carência-pós 
(também conhecidos como fundos de vértice) que 
ocorreu em agosto/2020, visto que os vencimentos totais 
de todos os clientes da SMI Consultoria constituem em 
média 5% da carteira recomendada, o que indica que é 
necessário ajustar a carteira para refletir essa nova 
realidade, no sentido de diminuir 5% dos recursos dos 
fundos de carência-pós e, deste percentual, alocar 3% 
em IMA-B 5, por ser um indicador que apresenta bom 
risco versus retorno no longo prazo e que com a volta da 
inflação será beneficiado, 1% em IMA-Geral através de 
fundos ativos de renda fixa que têm apresentado bons 
resultados e 1% em investimentos no exterior, por 
apresentar baixa correlação com o mercado brasileiro e 
ajudar a melhorar os retornos no longo prazo, podendo, 
para tanto, alocar em fundos multimercados S&P 500, 
enquadrados no artigo 8º, Inciso III, ou ainda em fundos 
de BDRs. Dessa forma, o consultor concluiu que a 
recomendação da SMI Consultoria é no seguinte sentido: 
(i) resgate de 5% do Patrimônio Líquido (PL) do IRF-M 1 
para o CDI; (ii) aumento de IMA-B5 e de fundos ativos de 
renda fixa; e (iii) ajuste de 3% do PL para Investimentos 
no exterior (através de fundos multimercado S&P500 e 
fundos BDR para aqueles que são permitidos). 
Outrossim, analisou que foi acertada a última 
movimentação financeira do ISSM, porquanto os 
investimentos realizados em fundos multimercados com 
exposição à variação do principal índice de ações norte-
americano – S&P500 – não são afetados pelas variações 
negativas do mercado interno e no dia em que foi 
realizado o aporte pelo ISSM o índice estava em queda, o 
que provavelmente trará bons retornos à carteira de 
investimentos. No entanto, sugeriu que a migração de 
recursos para fundos multimercados seja feita de forma 
gradativa, notadamente em três etapas com lapso 
temporal mínimo de 15 dias de um aporte para outro, a 
fim de observar a volatilidade do mercado e o retorno de 
tais investimentos, bem como o limite previsto na Política 
de Investimentos do ISSM. Por fim, sugeriu que os novos 
recursos sejam aportados em CDI ou, ainda, seja 
realocado algum percentual do PL para o CDI, a fim de 
proteção da carteira, já que o ISSM não está recebendo 
repasses patronais por força da Lei Complementar nº 
173, de 27 de maio de 2020, e de legislação local. 
Passando para o segundo item da pauta, a saber, b) 
realocação de recursos, o gestor de recursos teceu 
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breves comentários sobre a recomendação da SMI 
Consultoria e sobre o atual cenário econômico, 
sugerindo o resgate integral e progressivo dos recursos 
constantes do Fundo Multimercado RV30 com a 
respectiva realocação no Fundo IMA-B5, ambos da 
Caixa Econômica Federal, especialmente em três 
oportunidades assim descritas: (i) resgate de R$ 4 
milhões no dia 11/09/2020 (próximo dia útil); (ii) resgate 
de R$ 4 milhões em 15 dias; e (iii) resgate do valor 
remanescente em 30 dias, tendo como data-base a do 
item i para contagem de tais prazos. Por derradeiro, 
ressaltou que não sugere uma eventual alocação no CDI 
por não vislumbrar a possibilidade de um resultado 
efetivo, uma vez que qualquer investimento realizado 
nesse benchmark configuraria tão somente um mero 
procedimento formal, e não um investimento com 
provável retorno, o que foi concorde por todos os 
convidados presentes. Dito isso, após debates e 
profundas considerações sobre as recomendações ora 
reportadas, levando em consideração os níveis de risco e 
retorno, os membros do Comitê de Investimentos 
decidiram, por unanimidade, acolher a recomendação do 
gestor de recursos nos termos supracitados, bem como 
não acatar as demais recomendações até ulterior 
deliberação a ser realizada em momento oportuno. Em 
seguida, o gestor de recursos registrou que, em razão do 
meio pelo qual ocorreu a reunião, 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 e RODRIGO REMOR, 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 V ILLAS  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

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte, às 14h00min, 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 WELLINGTON NUNES e SAULO CLEMENTE, 
ambos representantes da ASSET do Banco Santander. 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 Santander; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o 
presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, registrou a participação 
dos representantes da ASSET do Banco Santander, 
WELLINGTON NUNES e SAULO CLEMENTE, e a 
presença dos demais convidados, concedendo, em 
seguida, a palavra ao primeiro para tratar sobre o item 
inaugural da pauta. Com a palavra, o executivo 
WELLINGTON NUNES agradeceu ao presidente pela 
oportunidade concedida, ao tempo em que teceu breves 
comentários sobre o atual cenário econômico, 
discorrendo sobre as perspectivas de mercado, os 
desafios dos RPPSs diante da suspensão dos repasses 
de contribuições patronais por força da Lei Complementar 
nº 173, de 27 de maio de 2020, os efeitos da pandemia da 
Covid-19 e a retomada da atividade econômica. Logo 
após, em concordância com o que foi dito pelo seu 
antecessor, o executivo SAULO CLEMENTE falou sobre 
os desdobramentos da pandemia do “novo coronavírus” e 
seus impactos na economia interna e externa, 
apresentando dados revistos pela equipe técnica que 
apontam uma retração de aproximadamente -5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, podendo chegar até 
-4,5%, o que é um cenário relativamente melhor do que o 
então apresentado ao Comitê de Investimentos na última 
reunião realizada com a ASSET do Santander 
(02/06/2020), que era de -7% para o ano de 2020. Falou 
que a concessão de crédito pelo governo aos menos 
favorecidos, vulgarmente chamado de “coronavouche”, 
prorrogado até dezembro/2020, injetou bilhões de reais no 
mercado financeiro, dando poder de compra aos 
consumidores e, consequentemente, aquecendo a 
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economia, que já está voltando ao normal com o processo 
de abertura gradativa do comércio e da indústria, a 
despeito de uma possível segunda onda de contaminação 
da COVID-19. No entanto, alegou que é pouco provável 
que haja novos fechamentos e medidas restritivas de 
circulação de bens e pessoas como outrora adotadas no 
início da pandemia. Sobre o cenário fiscal, falou que um 
dos desdobramentos da pandemia é o aumento das 
despesas públicas, que pode ser observado na relação de 
dívida interna/PIB, a qual já está no patamar de quase 
100%, pelo que aumenta risco país e não atrai 
investidores estrangeiros. Ademais, discorreu sobre sua 
preocupação em relação ao endividamento público, não 
obstante várias reformas propostas pelo governo, a 
exemplo da previdenciária e da administrativa, a primeira 
já aprovada e a segunda em trâmite no Congresso 
Nacional, e falou sobre a inflação e o seu impacto no 
aumento dos alimentos da cesta-básica, a exemplo do 
arroz que aumentou mais de 20%, em que pese a inflação 
esteja acumulada em pouco mais de 2% em 12 meses.  
Em seguida, falou sobre a oportunidade de investir em 
fundos com benchmark IMA-B5, em curto prazo, por 
causa da curva de juros e dos índices inflacionários, 
apresentando como alternativa para investimentos o 
FUNDO SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP, 
que está rendendo 4,76% ao ano e 214,78% do CDI no 
mesmo período. Ao pedir a palavra, o gestor de recursos 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
informou que na última reunião extraordinária, dia 10/09, o 
Comitê de Investimentos autorizou uma realocação 
progressiva de recursos, em três etapas, do Fundo 
Multimercado RV30 para o Fundo IMA-B5, ambos da 
Caixa Econômica Federal, já prevendo essa eventual 
rentabilidade com a curva de juros. Sobre o seguimento de 
renda variável, o executivo SAULO CLEMENTE alegou 
que a bolsa estrangeira teve melhor performance do que a 
brasileira, de modo que quem investiu no exterior protegeu 
sua carteira e obteve rentabilidade satisfatória quando em 
comparação com a Ibovespa. Na oportunidade, 
apresentou os produtos disponíveis do Santander com 
indexador estrangeiro, enquadrados no art. 9°, II, a, cujos 
portfólios serão encaminhados por e-mail ao Comitê de 
Investimentos, para análise. Aparteando o executivo, o 
gestor de recursos falou sobre a ausência de novos 
recursos oriundos das contribuições patronais por conta 
da suspensão de repasses prevista na Lei Complementar 
nº 173, de 27 de maio de 2020, e em legislação local, o 
que, por consequência, tem ocasionado um déficit de 
aproximadamente R$ 5 milhões por mês e inviabilizado 
novos aportes. No entanto, ressaltou que os valores 
atualmente suspensos serão pagos com juros e correções 
monetárias de, no mínimo, IPCA + 5,89%, equivalente à 
meta atuarial, razão pela qual a partir do próximo ano o 
Instituto poderá realizar novos aportes em renda variável, 
observando, contudo, o limite de 20% do PL previsto na 
Política de Investimentos, haja vista que na presente data 
os recursos em renda variável estão próximos a 17% do 
PL. Ressaltou, ainda, que esse percentual-limite poderá 
ser aumentado em até 40% quando o Instituto aderir ao 
Pró-Gestão, nível II, aderência esta que já vem sendo 
implementada pelo Instituto, de modo que, em breve, o 
ISSM poderá aumentar seu patrimônio em renda variável. 
Com a fala, o executivo discorreu sobre a necessidade de 
se adotar uma estratégia dinâmica para acompanhar a 
volatilidade do mercado e, em resposta a convidada ISIS 

LOBO DE SOUZA sobre se ainda era oportuno investir no 
estrangeiro, falou que o mercado externo ainda revela-se 
atrativo e rentável no seguimento de renda variável, haja 
vista que as bolsas estrangeiras estão em tendência de 
recuperação, não obstante algumas oscilações cíclicas 
por causa da pandemia. Falou, ainda, sobre as eleições 
norte-americanas e seus reflexos no cenário econômico, 
discorrendo que o candidato Joe Biden aponta como o 
mais favorito dos eleitores, porém a reeleição do 
presidente Donald Trump é mais bem aceita pelo 
mercado, por sua posição liberal.  Por fim o executivo 
concluiu dizendo que o Instituto deve olhar outros 
mercados e buscar novas estratégias de diversificação 
para alcançar a meta atuarial, ao tempo em que 
agradeceu pela oportunidade e se colocou à disposição 
para eventuais esclarecimentos. Com a palavra, o 
presidente registrou que, em razão do meio pelo qual 
ocorreu a reunião, notadamente por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da ASSET do Banco Santander, 
ficarão dispensadas as assinaturas de WELLINGTON 
NUNES e SAULO CLEMENTE, devendo, para tanto, ser 
tomadas as assinaturas dos demais participantes. E nada 
mais havendo passível de registro, o presidente do Comitê 
de  Inves t imentos ,  DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, 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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