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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 

2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 028/2021
DE 29 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

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

Art. 1º - Suspender o gozo das férias concedidas no 
período de 05 de abril à 04 de maio 2021, ao servidor 
ALYSON BAHIA DA SILVA, matrícula nº 61226, 
ocupante do cargo de Assessor Jurídico, referente ao 
período aquisitivo de 2019 à 2020, para fruição em data 
oportuna, a ser fixada por essa secretaria.

PORTARIA Nº 52/2021
DE 03 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, às Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

assinatura, ficando revogadas as disposições em 

contrário.        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 29 DE MARÇO DE 

2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 032/2021
DE 07 DE ABRIL 2021

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

RESOLVE

Art. 1º - INCLUIR a servidora LUCIANA SANTOS 
CHAVES, matrícula nº 831999, enfermeira; anexo da 
Portaria nº 017/2013, de maio de 2013, alterada pelas 
Portarias nº. 003/2014, de 01 de abril de 2014, Portaria nº 
005/2015 de 01 de abril de 2015, Portaria nº 010/2015 de 
04 de maio de 2015, Portaria nº. 014/2015 de 01 de julho 
de 2015, Portaria nº. 022/2016 de 15 de julho de 2016, 
Portaria nº 026/2016 de 01 de agosto de 2016, Portaria 
nº. 001/2017 de 02 de janeiro de 2017, Portaria nº. 
032/2017, de março de 2017, Portaria nº. 044/2017, de 
julho de 2017, Portaria nº. 055/2017, de 17 de outubro de 
2017, Portaria nº. 001/2018 de 08 de janeiro de 2018, 
Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro de 2018, Portaria 
011/2018 de 06 de março de 2018, Portaria nº. 018/2018 
de 13 de abril de 2018, Portaria nº. 021/2018 de 06 de 
junho de 2018, Portaria nº 046/2018 de 23 de outubro de 
2018 e a Portaria nº. 050/2018 de 06 de dezembro de 
2018, Portaria nº. 009/2019 de 26 de abril de 2019, 
Portaria nº. 18 de 27 de junho de 2019, Portaria nº 023 de 
23 de Julho de 2019, Portaria nº 028 de 12 de Agosto de 
2019, Portaria nº 033 de 23 de agosto de 2019, Portaria 
nº. 034/2019, de 29 de agosto 2019, Portaria nº. 
046/2019 de 11 de novembro 2019, Portaria nº.  
049/2019 de novembro de 2019, Portaria nº.  006/2020 
de fevereiro de 2020, Portaria nº 018/2020 de 16 de abril 
de 2020, Portaria nº 027/2020 de 08 de junho de 2020, 
Portaria nº 028/2020 de 23 de junho de 2020, Portaria nº 
029 de 01 de julho de 2020, Portaria nº 032/2020 de 15 de 
julho de 2020, Portaria nº 016/2021 de 19 de fevereiro de 
2021 e Portaria nº 031/2021 de 31 de março de 2021 no 
qual relaciona os servidores efetivos para a função de 
supervisores nas Unidades de Saúde da Família do 
Município de Camaçari, conforme preceitua a Lei 
Municipal nº 1.109/2010, e Decreto nº. 4925/2010 
alterado pelo Decreto nº. 5126/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE  ABRIL DE 
2021.

PORTARIA Nº 038/2021
DE 27 DE ABRIL DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor EDMAR DE MELO 
SOBRINHO, cargo de coordenador, matricula nº 61857, 
para desempenhar a função de Fiscal do contrato 
administrativo nº 0337/2020 firmado com a empresa 
SAFIRA TURISMO LTDA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
                       

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 27 DE ABRIL DE 
2021.
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 039/2021
DE 28 ABRIL DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora JAQUELINE ARAGÃO DE 
OLIVEIRA, cargo de técnica de laboratório de análises, 
matrícula nº 63682, da Coordenação do Centro de 
Zoonoses - DIVISA para a Farmácia do Povo 24h – 
Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 28 DE ABRIL DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 040/2021
DE 28 ABRIL DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora KEZIA PEREIRA DE 
JESUS SANTOS, cargo de técnica em laboratório de 
análises, matrícula nº 63648, da Coordenação do Centro 
de Zoonoses - DIVISA para a Farmácia do Povo 24h – 
Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.
        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 28 DE ABRIL DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 041/2021
DE 28 ABRIL DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora FERNANDA OLVEIRA DE 
ALMEIDA, cargo de enfermeira, matrícula nº 63146, da 
Coordenação dos Ciclos de Vida – Áreas Técnicas - DAB 
para a Diretoria de Planejamento e Acompanhamento do 
SUS – DIPLAN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 28 DE ABRIL DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 033/2021
DE 08 DE ABRIL DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º - Alterar o Art. 1º, da Portaria 01-A/2010 de 12 de 
Janeiro de 2010, alterada pelas Portarias nº. 018/2011 de 
15 de Agosto de 2011, Portaria nº. 014/2012 de 02 de abril 
de 2012, Portaria nº. 005/2014 de 22 de Abril de 2014, 
Portaria nº. 013/2014 de 01 de setembro de 2014, 
Portaria nº. 018/2016 de 03 de junho de 2016, Portaria nº 
049/2017 de 14 de agosto de 2017, Portaria nº. 027/2018 
de 21 de junho de 2018 e Portaria nº 030/2020 de julho de 
2020, que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 1º - Constituir COMISSÃO ÚNICA DE 
RECEBIMENTO DE MATERIAL, MEDICAMENTO E 
EQUIPAMENTO da SESAU, tendo como membros 
titulares e suplentes respectivamente:

a) Andréia Dias Teixeira, matrícula 9972-9, 
Farmacêutica, Titular;
b) Jamile Ribeiro de Jesus, matrícula 833853, 
Supervisor de serviços, Titular; 
c) Ana Paula Alcântara Santana dos Santos, matrícula 
833713, Supervisor, Suplente;
d) Herval Fontes Evangelista Sobrinho, matrícula 
833846, Assessor Técnico I, Titular;
e) Alexsandra Honorato da Silva, matrícula 62264, 
Assistente Administrativo, Titular;
f) Crislene Alves dos Santos, matrícula 834072, 
Supervisor de serviços, Titular;
g) Inocêncio Estanislau de Araújo Souza, matrícula 
62231 Assistente Administrativo, Suplente;
h) Cibele Vanessa Azevedo Alves, matrícula 60470, 
Odontóloga, suplente 
i) Márcia Maria da Mota Lins, matrícula 7398-4, 
Odontóloga, Suplente.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.     
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE ABRIL DE 2021.
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

CONTRATO Nº 0038/2021

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa SERVNUTRI 
C O M É R C I O  D E  P R O D U T O S  
NUTRICIONAIS LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com 

osede na Rua Francisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do 
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE e SERVNUTRI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, com sede à AV. 
CENTENÁRIO, 48, LOJA 0000, GARCIA, SALVADOR-
BA, CEP: 40.100-180, telefone (71) 3247-0814, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° 18.656.923/0001-61, representada 
neste ato pela Srª. CAROLINA BRASILEIRO LOPO,  
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 
0 3 3 . 4 1 4 . 0 3 5 - 8 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 
processo administrativo n.º 01300.11.07.611.2019  e 
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 
17 de julho de 2002, e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos:
a) Processo Administrativo nº 01300.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0213/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço 
d) Ata de Registro de Preços n.º 168/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 
aquisição de suplementos nutricionais, para 
atendimento ao Programa de Complementação 
Alimentar - destinados aos indivíduos portadores de 
intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de 
má absorção, distúrbios do metabolismo do 
aparelho digestivo e indivíduos com desnutrição 
grave ou patologias com aumento da demanda 
nutricional, como câncer e Diabetes Mellitus em 
tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçari-Ba,conforme Anexo I do Edital 
da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 
Registro de Preços em epígrafe.

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 160.290,00 (cento e sessenta 
mil duzentos e noventa reais), fixo e irreajustável, 
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
t ransporte CIF/Camaçar i ,  seguros,  t r ibutos,  
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos 
de qualquer natureza.

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  
PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo dos produtos e 
mediante a apresentação dos documentos fiscais 
legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o 
decurso do prazo de pagamentos será 
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir 
da data em que estas forem cumpridas, caso em 
que não será devida atualização financeira.
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§ 3º O faturamento correspondente ao objeto 
contratado deverá ser apresentado pela 
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, em duas 
vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos 
prazos estabelecidos na sua proposta, após 
assinatura do contrato ou por outros instrumentos 
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 
8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do material, por parte da 
CONTRATADA, para uma determinada unidade, 
não poderá estar vinculada a débitos de outras 
unidades, porventura existentes, sob pena de 
sanções previstas em lei.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) meses 
contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º  ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 
(dez) dias, contados a partir da data de 
recebimento da Nota de Empenho ou documento 
equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do 
presente Contrato todas as condições das 
cláusulas ora firmadas, do Termo de Referência 
Anexo I do Edital, da Proposta da CONTRATADA e 
da Ata de Registro de Preços que são partes 
integrantes independente de transcrição.

II.Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais 
indicados na Cláusula Oitava deste Contrato, 
descrito(s) e especificado(s) na sua proposta, em 
perfeitas e absolutas condições de uso, inclusive 
quanto à sua qualidade e prazos de validade 
mediante conferência obr igatór ia pela 
CONTRATANTE.

III.Manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.
IV.Deverá garantir a qualidade do produto objeto 
do Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha 
de terceiros com etiqueta do fabricante, 
obrigando-se a entregar o produto isento de 
qualquer problema de fabricação, com a garantia 
de que compreenderão a substituição, parcial ou 
total, às suas expensas, inclusive transporte e 
outras despesas.
          
V.Responder por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução do 
objeto deste Contrato, salvo na ocorrência de 
motivo de força maior, apurados na forma da 
legislação vigente, e desde que comunicados à 

CONTRATANTE no prazo de quarenta e oito 
horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

VI.Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar 
com equipamentos de proteção individual, quando 
for o caso.

VII.Apresentar durante a execução do contrato, se 
solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

VIII.Não utilizar este contrato, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de 
duplicatas.

§ 2º  São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela 
Cláusula Quarta deste Contrato.

II.Receber o objeto do contrato conforme descrito 
e especificado neste Contrato, na Ata de Registro 
de Preços e na Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, 
na apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
encargos trabalhistas e todas as despesas 
incidentes sobre a compra de material, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente.

§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio 
realizado e antes da entrega do objeto que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a quaisquer 
tributos não incidentes sobre a compra 
CONTRATADA, tais valores serão imediatamente 
excluídos, com a devolução ao MUNICÍPIO, do 
valor por ventura.

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados 
na Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, 
restrito ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, 
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Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, 
CEP 42.849-000.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota 
de Empenho ou documento equivalente da unidade 
gestora da despesa.

§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 
especificações, sem rotulagem que obedeça a 
legislação em vigor e com marca diferente da 
constante na Ata de Registro de Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 
pelo recebimento e inspeção, nas seguintes 
condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito 
de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação, no prazo de até 10 
(dez) dias contados do seu recebimento. Sendo 
constatados defeitos e divergências das 
especificações, o setor responsável recusará o 
recebimento, dando ciência dos motivos da recusa 
à contratada, que assumirá todas as despesas daí 
decorrentes, sem prejuízo das penalidades 
previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias 
contado a partir da notificação, repor o produto. 
Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á 
como realizada dentro do prazo fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por 
parte da contratante, qualquer manifestação até o 
prazo final do recebimento provisório.

§ 3º  Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação 
da contratante, até o prazo final do recebimento 
provisório.

§ 4º  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução, quanto à qualidade, correção e 
segurança do objeto contratado.

§ 5º  Não será considerado entrega realizada para itens 
que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações e marcas definidas na Ata de 
Registro de Preços, ou, quantidades a menor ou a 
maior do que a solicitada.

§ 6º  Correrá por conta da CONTRATADA, toda e 
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e 
demais provas exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto deste 
instrumento.

§ 7º  A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 
conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas na Ata de Registro de Preços e na 
proposta da CONTRATADA.

§ 8º  A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os 
produtos em que se verificarem vícios ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto 
desta licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas a partir da hora da convocação, 
independente da aplicação das sansões previstas 
no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada 
caso. 

§ 10 A entrega deverá ser realizada por preposto da 
Contratada, devidamente uniformizados e 
identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea 
"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 
Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 
para o órgão gerenciador do Registro de Preços.

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço de cada item constante 
de sua proposta, através de Planilha de Custos 
contendo: as parcelas relativas à mão-de-obra 
direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e 
participação percentual em relação ao preço final.

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro 
de Preços de proceder às futuras revisões, caso 
venha à CONTRATADA solicitar equilíbrio 
econômico-financeiro.

§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada à 
época da elaboração da proposta, demonstrando 
a nova composição do preço.

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do 
preço constante de sua proposta, com descrição 
das parcelas relativas ao valor de aquisição do 
produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, 
encargos em geral, lucro e participação percentual 
de cada item em relação ao preço final (Planilha de 
Custos).

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
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exigido da CONTRATADA lista de preço expedida 
pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, 
a data de início de sua vigência e numeração 
seqüencial, para instrução de pedidos de revisão 
de preços.

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verif icação dos preços constantes dos 
demonstrativos que acompanhem o pedido, 
pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 
também, de índices setoriais ou outros adotados 
pelo Governo Federal, devendo a deliberação de 
deferimento ou indeferimento da alteração 
solicitada ser instruída com justificativa da escolha 
do critério e memória dos respectivos cálculos, 
para decisão da Administração no prazo de 30 
(trinta) dias.

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de 
mercado vigente à época do julgamento da 
licitação, devidamente apurado, e os propostos 
pela CONTRATADA, será mantido durante toda a 
vigência do registro. O percentual não poderá ser 
alterado de forma a configurar reajuste econômico 
durante a vigência deste registro.

§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da 
deliberação na imprensa oficial.

§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão de preços, estando, neste 
caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

§ 10 A r e v i s ã o  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o  
preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas 
previsões desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, 
às penalidades previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93 e no Decreto Municipal n.º 5742/2014 
com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
munic íp io ,  sendo descredenciado do 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, e terá seu registro 
cancelado, além de sanções civis e criminais, 

sem prejuízo das multas previstas no edital e no 
contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, 
quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual 
ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração pública;

         d) cometer fraude fiscal.

§3º O contratado após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 
penalidades:

I.Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II.Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto;

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o 
valor da fatura do fornecimento do produto;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja 
o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 
vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal.

IV.Suspensão de até 12 (doze) meses e multa 
sobre o valor global do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 
10% a 20%, sobre o valor global do contrato;
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b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa 
de 10% a 20% sobre o valor global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa 
de 20% sobre o valor global do contrato e 
suspensão do direito de licitar e contratar com o 
município pelo prazo de até cinco anos;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
produto falsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20% sobre o valor global do 
contrato e suspensão do direito de licitar e contratar 
com o município pelo prazo de até cinco anos;

e) entregar produto que cause dano à 
Administração ou a terceiros, devidamente 
comprovada: multa de até 20% sobre o valor global 
do contrato, independente das medidas civis, além 
de reparação do dano.

§ 4º   A suspensão temporária do fornecedor cujo 
contrato com a Administração Pública Municipal 
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de 
outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que 
lhe foi imposta.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 5 (cinco) anos, quando o licitante incorrer 
por duas vezes nas suspensões elencadas nos 
incisos III e IV do §3º desta Cláusula e enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente 
ao valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração.

§ 7º   Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela 
sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

§8º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o 
pagamento da multa devida.

§ 9º     A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos 
causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato.

§ 10 As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a 
delegação para a sanção prevista no inciso I do 
§3º, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas.

§ 11 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após conclusão de processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
con t rad i tó r io ,  con tado  da  no t i f i cação  
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

§ 12 O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

§  13  O procedimento para aplicação de penalidade de 
advertência e multa relativas ao inadimplemento 
de obrigações contratuais é conduzido pela 
COPEC, sob a Coordenação de Materiais e 
Patrimônio, e a penalidade aplicada pelo titular da 
Secretaria Municipal da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 
17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser 
rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos 
interesses administrativos, sem que com isso, a 
CONTRATADA tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste Termo de 
Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari, 23 de março de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS

CONTRATANTE

SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

NUTRICIONAIS LTDA
        CONTRATADA
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA Nº 035/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa JRC PALETES E 
TRANSPORTES EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 05259.18.08.705.2020, de 09 de 
setembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa JRC PALETES E 
TRANSPORTES EIRELI, estabelecida à Rua 
Patamares, S/N, Verdes Horizontes, Camaçari/BA, CEP: 
42.802-540, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 29.846.808/0001-
76, inscrição mobiliária nº 36476001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I.Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
09/09/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

  PORTARIA Nº 11/ 2021
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

Substitui Portaria nº 20/2020 que cria o Comitê de 
Governança da Secretaria Municipal de Educação 
para monitorar o Plano de Retorno às atividades 
presenciais do Sistema Municipal de Ensino do 
Município de Camaçari e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e:

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, publicada 
no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, que 
“Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (COVID19);

CONSIDERANDO disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”;

CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle 
do Coronavírus depende não apenas do envolvimento 
dos serviços de saúde e do Poder Público, mas de toda a 
sociedade em geral;

CONSIDERANDO o conjunto de Leis e Decretos 
emitidos pelo Governo da Bahia com medidas e 
prevenção ao Coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de 
plano de ação inerente a retomada  das atividades 
públicas e privadas educacionais, visando o retorno 
gradual e seguro destas, sem prejuízo das medidas de 
prevenção e combate à pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO que uma medida única abrangendo 
as atividades educacionais da rede pública e da rede 
privada de ensino, é a forma mais eficiente e razoável de 
se lidar com possibilidade de propagação do novo 
Coronavírus no ambiente escola-família;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 005/2020 do 
Conselho Nacional de Educação que, orienta os 
sistemas e os estabelecimentos de ensino, de todos os 
níveis, etapas e modalidades, sobre a reorganização das 
atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da 
suspensão das atividades escolares por conta da 
necessidade de ações preventivas à propagação da 
COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7390/2020, 
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que ratificada a declaração da situação de emergência 
no âmbito do Município de Camaçari, com nova 

RESOLVE

Art. 1° - Fica instituído o Comitê de Governança da 
Secretaria Municipal de Camaçari, objetivando o 
monitoramento do Plano de Ação para Futuro Retorno às 
aulas presenciais das Unidades Escolares integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino, conforme orientações do 
Protocolo sanitário emitido pela Secretaria Municipal de 
Saúde em decorrência dos efeitos da Pandemia de 
Coronavírus (COVID-19):
I-NEURILENE MARTINS RIBEIRO – Secretária 
Municipal de Educação;
II-FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR – Diretor 
de Planejamento, Gestão e Finanças;
III-HOSANA DE SOUZA GONÇALVES – Representante 
da Diretoria Pedagógica-SEDUC;
IV-LENIEVERSON NASCIMENTO DE SANTANA 
SANTOS – Presidente do Conselho Municipal de 
Educação;
V-JUIPUREMA ALESSANDRO SARRAF SANDES  - 
Representante dos Gestores Escolares da Rede 
Municipal de Ensino;
VI-DANIELLE DA SILVA SANTOS – Representante do 
Fórum Municipal de Educação:
VII-MÁRCIA EULAINE LIMA NOVAES – Presidente do 
SISPEC;
VIII- Representante 
das Escolas Particulares de Camaçari;
IX-NEIRIAN TELES DE CARVALHO PEREIRA – 
Representante do Conselho da Alimentação Escolar;
X-MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTOS TAVARES – 
Coordenação de Alimentação Escolar;
XI-ALEXSANDRO SANTOS SILVA – Coordenação de 
Matrícula;
XII-VAGNER LUIZ DE SANTANA FIÚZA-Representante 
Transporte Escolar
XIII-JOÃO BATISTA DOS SANTOS – Coordenação de 
Recursos Humanos;
XIIV-EZIONE SANTOS DE OLIVEIRA – Representante 
do Comitê Gestor;
XV-YURI NASCIMENTO WATANABE DE SANTANA 
DIAS – Representante do Comitê de Curadoria;
XVI-ELIETE FAUSTINA DOS SANTOS – Representante 
das Creches Comunitárias;
XVII-LUZIMAR ALVES BATISTA DE CARVALHO – 
Representante do Setor de Infraestrutura da SEDUC;
XVIII-

Art. 2° - São atribuições da Comissão:
I – Monitorar o cumprimento das normas do Protocolo de 
vigilância sanitária primando
pelo respeito e a segurança da saúde dos membros da 
comunidade escolar e local;

prorrogação, até o dia 30 de setembro, do prazo de 
aplicação das medidas preventivas imprescindíveis ao 
combate do COVID-19 disciplinadas no Decreto 

Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020 e alterações, 
incluindo o Decreto Municipal nº 7.411, de 26 de outubro 
de 2020, conforme disciplina constante dos artigos 
subsequentes;

JAMILE SANTOS TUPINAMBÁ – 

SILVAL DA SILVA CERQUEIRA – Presidente do 
SINDSEC.

II – Coordenar o processo de (re)elaboração do 
Calendário Escolar 2020 ou 2020/2021.
III – Criar mecanismo de comunicação permanente com 
os familiares, estudantes, profissionais da educação e 
comunidade local no sentido de informar, colher 
sugestões e contribuições para o Planejamento do 
Futuro Retorno às Aulas com base no Protocolo da 
Vigilância Sanitária antes e depois do retorno.
IV – Realizar levantamento junto ao Comitê de 
Governança Escolar sobre a condição dos funcionários e 
alunos que se enquadram no grupo de risco.
V – Apoiar os Comitês de Governança Escolares na 
elaboração do Planejamento do Futuro Retorno às aulas 
com base no Protocolo da Vigilância Sanitária.

Art. 3° - O Comitê de Governança da Secretaria Municipal 
de Educação será presidido pelo representante indicado 
no inciso I, do art. 1º, desta Portaria.

Art.4º-Esta Portaria substitui a Portaria nº 20/2020 
publicada no Diário Oficial de nº 1557 do dia 04 de 
dezembro de 2020.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

Camaçari, 18 de fevereiro de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO  Nº 0071/2021

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público aos 
interessados, que realizará licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico   nº 0071/2021. Tipo: Menor Preço 
Global, cujo Objeto: Constitui objeto da presente 
licitação a Contratação De Empresa Especializada Em 
Serviços De Regularização Fundiária Com A Entrega De 
Título De Regularização Fundiaria Para O Atendimento 
Do Processo De Regularização De 798 Famílias 
Atendendo Aproximadamente (3.000 Pessoas), 
Abrangendo O Bairro Burisatuba Neste Município, 
Objeto Do Tc N.º 0301.507.81 / 2009, na forma do Anexo 
01 e seus complementares. Acolhimento: dia 
14/05/2021,  às  08h00min; Abertura: dia 17/05/2021, às 
09h00min; Disputa: 17/05/2021, às 10h00min (Horário 
Brasília) Edital/Informações https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/  sob o n.º: 869158 . Tel.: (71) 3621-6879 – 
Ana Carolina Iglesias – Pregoeira da COMPEL.
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Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
309/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA PEJOTA 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Quinta do Contrato nº 309/2020, firmado 
originalmente firmado em 04 de março de 2020.  DO 
PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 04 (quatro) meses, de modo que, 
a partir de 02 de maio de 2021, passará a viger até 02 
de setembro de 2021.  DO PREÇO:  Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 11.268.519,11 (onze milhões, duzentos e 
sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e 
onze centavos), sendo que o valor a ser executado no 
período previsto neste termo aditivo é o saldo 
contratual no valor de R$ 4.146.182,52 (quatro 
milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e oitenta e 
dois reais e cinquenta e dois centavos), nada mais 
sendo devido à contratada além dessa importância 
para a conclusão do serviço contratado. 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, 
26 de abril de 2021.  JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA.  MUNICÍPIO.  PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA.  CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
194/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 194/2020, originalmente firmado em 27 de 
janeiro de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 90 (noventa) dias, de modo que a 
partir de 02 de maio de 2021, passará a viger até 31 de 
julho de 2021.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termo aditivo não 
modificadas por este Instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 28 de abril de 2021. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA . MUNICÍPIO.  
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
CONTRATADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 
201/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: MIDIACLIP LTDA EPP. 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto 
alterar a cláusula quinta (DO PRAZO) do contrato n° 
201/2018, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO:  
Por força do presente termo aditivo, a data prevista 
para encerramento do contrato, que é de 12 de junho 
de 2021, será prorrogada por 12 (doze) meses, e terá 
sua vigência até 12 de junho de 2022. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço 
no valor global de R$ 204.492,63 (duzentos e quatro 
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e 
três centavos), proporcional ao prazo especifico na 
cláusula anterior, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no 
instrumento contratual originário. 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, 27 de abril de 2021. JOSÉ GAMA 
NEVES MUNICÍPIO. MIDIACLIP LTDA EPP. 
CONTRATADA. 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0055/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: DZSET TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA LTDA – ME. DO OBJETO: Este Termo 
aditivo tem por finalidade alterar cláusula quinta do 
contrato n°0055/2017, firmado originalmente firmado 
em 26 de abril de 2017, conforme objeto retro citado. 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo 
que, a partir de 26 de abril de 2021, passará a viger até 
26 de outubro de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço 
es t ipu ladas pe lo  cont ra to  n°  0055/2017,  
proporcionalmente ao período prorrogado, no valor de 
5.865.036,64 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e 
cinco mil, trinta e seis reais e sessenta e quatro 
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 da ação:4034; elemento;33.90.39; e fonte: 0100. 
000.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, 12 de 
abril de 2021. ARLENE LIMA ROCHA. MUNICÍPIO. 
DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. 
CONTRATADA. 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Terça-feira
04 de Maio de 2021 - Ano XVIII

Nº 1659 - Pagina. 11 de 14



o art. 85, §9º, da Lei Complementar n° 1644/2020, 

reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 

Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 

(ISSM), sob a presidência do primeiro, ANDERSON DOS 

SANTOS ROCHA (membro titular), representando a 

Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE 

ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro titular), 

representando o Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal (ISSM); e MARINEIDE ALVES DA SILVA 

(membro titular), representando os servidores públicos 

efetivos do município de Camaçari; Estando presentes os 

seguintes convidados: ANA CLARA ANDRADE DE 

ALMEIDA, chefe de Gabinete da Superintendência, 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do 

Comitê de Investimentos, ERNÂNI BERNARDINO ALVES 

DE SENA, diretor de Administração e Finanças do ISSM e 

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, coordenador de 

Contabilidade. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar 

n° 1644/2020, após verificação do quórum legal, foi 

estabelecida a seguinte pauta: I) Avaliação e aprovação 

das contas do 4º trimestre de 2020 do ISSM; II) 

Aprovação da Prestação Anual de Contas do ISSM a 

ser remetida para o Tribunal de Contas; III) Aprovação 

do Relatório de Governança Corporativa 04º trimestre 

de 2020 (Anual); IV) Aprovação do Relatório de 

Prestação de Contas do Conselho (Anual); V) 

Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial de 2020; VI) 

Aprovação do Cálculo Atuarial 2021 e demais 

demonstrativos de análise.
VII) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos 
Investimentos do ISSM de Março de 2021. Aberta a 
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON 
DOS SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos os 
conselheiros e convidados supracitados, dispensando-se 
as assinaturas destes últimos em razão do meio virtual pelo 
qual ocorreu a reunião e por ser facultativa a presença dos 
mesmos, os quais não possuem poder de voto nas 
deliberações proferidas pelo Conselho. Em seguida, 
explicou que os itens I) Avaliação e aprovação das 
contas do 4º trimestre de 2020 do ISSM e II) Aprovação 
da Prestação Anual de Contas do ISSM a ser remetida 
para o Tribunal de Contas serão discutidos na próxima 
reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 27 de 
maio de 2021. Passando ao próximo item da pauta, III) 
Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 
04º trimestre de 2020 (Anual), concedeu a palavra à 
chefe de Gabinete ANA CLARA ANDRADE DE AMEIDA 
para apresentação do referido relatório, previamente 
disponibilizado aos conselheiros. A chefe de Gabinete 
apresentou os dados referentes aos benefícios concedidos 
em 2020, sendo deferidas 72 aposentadorias no período e 
a média de idade dos beneficiários de 60 anos. Ressaltou 
que mesmo com a pandemia, os requerimentos de 
aposentadorias continuaram sendo feitos. Comentou a 
existência de estoque processual de requerimentos feitos 
em 2017, 2018, 2019 e 2020, sendo que boa parte já foi 
concluído, nos percentuais de 97%, 94%, 66% e 8%, 
respectivamente. Apresentou o quantitativo de processos 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2021

Realizada em 29/04/2021

Participação:

Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante 
da Controladoria-Geral do Município (CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) 
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores 
públicos efetivos do município de Camaçari

Convidados: 
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê 
de Investimentos 
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM
Rafael dos Santos Ferreira - Coordenador de 
Contabilidade

Secretária: 
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 

Pauta da Reunião:

I) Avaliação e aprovação das contas do 4º trimestre de 

2020 do ISSM;

II) Aprovação da Prestação Anual de Contas do ISSM a 

ser remetida para o Tribunal de Contas;

III) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 

04º trimestre de 2020 (Anual);

IV) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 

Conselho (Anual);

V) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial de 2020;                    

VI) Aprovação do Cálculo Atuarial 2021 e demais 

demonstrativos de análise.

VII) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos 

Investimentos do ISSM de Março de 2021

Anexo:

I) Parecer N° 04/2021

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e um, por volta das 10h, por videoconferência na 

plataforma de comunicação Google Meet, conforme prevê 
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por tipo analisados pela Diretoria de Previdência. 
Esclareceu que ocorreram 30 óbitos de aposentados e 5 de 
pensionistas em 2020. Citou resumidamente dados sobre 
processos de compensação previdenciária, indicadores de 
arrecadação, receitas e despesas, ressaltando que ambas 
foram realizadas abaixo do orçado. Sobre os investimentos, 
avaliou que os resultados foram positivos apesar do cenário 
desfavorável. Pontuou que todos os demonstrativos foram 
enviados à Secretaria de Previdência nos seus respectivos 
prazos. Apresentou os principais dados referentes aos 
investimentos no período. Esclareceu que a gestão atuarial 
será apresentada detalhadamente a seguir, quando da 
apresentação do relatório atuarial.  Continuou 
apresentando resumidamente dados relacionadas à gestão 
de pessoas, comunicação, ouvidoria, jurídico e 
controladoria. Citou os principais acontecimentos, como 
prêmios e reconhecimentos do ISSM, em 2020.  Não 
havendo dúvidas sobre o Relatório de Governança 
Corporativa, passou-se ao próximo item da pauta, IV) 
Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho (Anual). ANA CLARA ANDRADE DE AMEIDA 
apresentou o referido relatório com a relação das atas e 
principais decisões tomadas pelo Conselho Fiscal em 2020. 
Com a palavra, o presidente ANDERSON DOS SANTOS 
ROCHA submeteu à aprovação os relatórios de 
Governança Corporativa 2020 e de Prestação de Contas do 
Conselho Fiscal 2020, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Passando ao próximo item da pauta, V) 
Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial de 2020, a 
palavra foi novamente concedida à ANA CLARA ANDRADE 
DE AMEIDA. Ela explicou que foram efetuados dois 
cálculos atuariais em 2020, levando em conta a alíquota 
normal vigente e a alíquota normal sugerida. Ressaltou que 
alguns fatores implicaram na redução do déficit atuarial 
entre 2019 e 2020, como a redução da taxa de juros, a 
adequação à Portaria MF nº 464/2018, a mudança na tábua 
do IBGE e o aumento patrimonial do ISSM. Explicou que o 
principal impacto na avaliação atuarial 2020 foi a Lei 
Complementar Nº 1644/2020, que instituiu alíquotas de 
contribuição de 14% também para o ente. Ressaltou que 
também houve mudança no Plano de Equacionamento. 
Citou a realização do Relatório de Aderência de Hipóteses e 
a primeira capacitarão realizada para os servidores sobre 
avaliação atuarial na Previdência. Apresentou a análise 
comparativa dos 3 (três) últimos exercícios e a comparação 
de todas as premissas adotadas nos períodos. Pontuou que 
o estudo de viabilidade concluiu que o plano de amortização 
é viável e caso haja mudança positiva no cenário de 
pandemia, há possibilidade de realização do censo 
previdenciário neste ano. Com a palavra, ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA parabenizou pela gestão do ISSM e 
reconheceu o trabalho de governança que vem sendo 
desenvolvido no Instituto. Após comentários, submeteu o 
Relatório de Gestão Atuarial 2020 à aprovação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Passando ao próximo item da 
pauta, VI) Aprovação do Cálculo Atuarial 2021 e demais 
demonstrativos de análise, a palavra foi novamente 
concedida à chefe de Gabinete ANA CLARA ANDRADE DE 
AMEIDA para apresentação do cálculo atuarial 2021. A 
chefe de Gabinete esclareceu que a base normativa teve o 
maior impacto neste cálculo. Esclareceu que houve 
redução da taxa de juros e as demais premissas 
permaneceram as mesmas. Apresentou as diferenças no 
Custo Normal de 2019 para 2020, passando de 36,93% 
para 23,38%, ressaltando que as alíquotas atuais são de 
28%. Explicou que houve uma redução no déficit atuarial e 

com a novidade do Limite de Déficit Atuarial (LDA), se 
permitiu equacionar o valor do déficit subtraindo-se o valor 
correspondente ao LDA. Apresentou o plano de 
equacionamento v igente e o novo plano de 
equacionamento aprovado pelo Conselho Administrativo e 
Previdenciário no prazo de 35 anos. Após a apresentação, 
não havendo dúvidas, o cálculo atuarial 2021 foi aprovado 
por unanimidade. Passando ao próximo item da pauta, VII) 
Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos 
Investimentos do ISSM de Março de 2021, a palavra foi 
concedida ao presidente do Comitê de Investimentos 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS. Ao retomar a 
palavra, ANA CLARA ANDRADE DE AMEIDA ressaltou que 
em março foi aprovada a nova Política de Investimentos do 
ISSM, adequada ao Nível II do Pró-Gestão, que valerá a 
partir de abril e por isso não consta no relatório que será 
apresentado. ANDERSON DOS SANTOS ROCHA solicitou 
que a Política de Investimentos atualizada seja 
disponibilizada formalmente ao Conselho Fiscal, por meio 
de ofício. Com a palavra, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS iniciou a apresentação do relatório de gestão dos 
investimentos de março demonstrando que o IPCA, no 
mês, foi de 0,93% e o Comitê de Investimentos alcançou 
87% da meta, tendo uma rentabilidade de cerca de R$ 4 
milhões. Apresentou brevemente a distribuição da carteira 
por tipo de ativos, ressaltando que o percentual aplicado em 
investimentos no exterior passou de 0,36% em fevereiro 
para 2,07% em março. Destacou alguns fatores relevante 
do mês para o cenário econômico, como o avanço da 
vacinação em alguns países, a aprovação do novo auxilio 
emergencial e a discussão do Orçamento de 2021. Citou o 
credenciamento de novos fundos de investimentos no 
exterior e o aumento do limite de aplicação em renda 
variável. Apresentou as projeções dos indicadores do 
mercado atualizados em março pelo Relatório Focus. 
Demonstrou o aumento no patrimônio do ISSM, o qual teve 
um ganho de cerca de R$ 7 milhões de fevereiro para 
março. Apresentou os ativos por segmento e suas posição, 
aplicações, resgates e rentabilidade, destacando que no 
mês foram aplicados cerca de R$ 29 milhões e resgatados 
cerca de R$ 25 milhões. Trouxe resumidamente 
informações sobre a análise de risco da carteira, 
destacando que a volatilidade da carteira chegou a 10,78%, 
e sobre o enquadramento em relação à Resolução 
3.922/2010 e à Política de Investimentos 2021. O 
presidente do Comitê de Investimentos encerrou a 
apresentação agradecendo e colocando-se à disposição 
para esclarecimentos de dúvidas. Não havendo dúvidas, o 
Conselho Fiscal aprovou o relatório de gestão dos 
investimentos de março de 2021 por unanimidade e o 
presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS 
ROCHA, encerrou a reunião, agradecendo a presença de 
todos. E nada mais havendo passível de registro, eu, RITA 
DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata de 
reunião que vai por mim e pelos demais assinada 
digitalmente.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente e membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal
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Representante dos servidores públicos efetivos do 
município de Camaçari 

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO
SECRETÁRIA

PARECER N° 04/2021 – CONSELHO 
FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos 
inves t imen tos  do  Ins t i t u to  de  
Seguridade do Servidor Municipal 
referente ao mês de março de 2021.

 
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com 
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 
3ª Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de 
Gestão dos Investimentos referente ao mês de março do 
ano de 2021 e assevera sua conformidade com a Política 
de Investimentos.

Camaçari, 29 de abril de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
Conselheira Titular

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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