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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV, em 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR DANILI DA SILVA MAGALHAES, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR MANOEL MOTA DO CARMO, para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS



DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR LEONARDO DE OLIVEIRA SIMOES, para o 
cargo de Supervisor, símbolo CC III, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR ALDARY GOES DE SOUZA, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR ROSEANE BRAGA DO CARMO, para o cargo 
de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, em 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR MARIA DELMA BRITO NERI, para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR ACSA DOS SANTOS BARRETO AZEVEDO, 
para o cargo de Chefe de Setor, símbolo CC IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR ANTONIO MARIO CORREIA DE ALMEIDA, 
para o cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR FRANKNEIDE FERREIRA SANTANA, para o 
cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadnia - SEDES, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR RAIMUNDO ATILA BORGES SANTOS DA 
SILVA, para o cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES 
II, da estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, em 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR WDSON FERNANDO DE SOUZA, para o 
cargo de Secretário Executivo II, símbolo GAS IV, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR ANA MARIA GOMES ROSA, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de fevereiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR LUIS HENRIQUE FELIX, para o cargo de 
Supervisor de Defesa Civil, símbolo GAS IV, da estrutura 
da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR NATALIA VIEIRA MORAES, para o cargo de 
Coordenadora, símbolo CC II, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR DJACI MARQUES OLIVEIRA, para o cargo 
de Supervisor, símbolo CC III, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR JUSSARA GONÇALVES DE ABREU 
COUTO, para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR CLAUDIA DA SILVA BITENCOURT, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR HENRIQUE DA SILVA CRUZ, para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR WILLIAN DE JESUS DE ALMEIDA, para o 
cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR LUCICLEIDE DA SILVA MACEDO, para o 
cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura 
da Secretaria do Turismo - SETUR, em 01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR DAIANE BRITO MARQUES, para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, em 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR JOAO LUIZ SILVA SANTOS, para o cargo de 
Assessor Especial I, símbolo GAE I, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
18 de Junho de 2021 - Ano XVIII
Nº 1690 - Pagina. 06 de 28



DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR JULIANE CINIRA LIMA COSTA, para o cargo 

de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania- SEDES, em 01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR LUCAS MORENO SILVA SANTANA, para o 

cargo de ASSISTENTE DE SECRETÁRIO, símbolo GES 

I-B, da estrutura da Secretaria do Governo- SEGOV, em 

02 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM0 2 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 507/2021
 DE 07 DE JUNHO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,       

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 150/2021,
 

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) JULIANA SOARES 
CAVALCANTI, matricula 63748, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Bacharel em 
Educação. Física, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio refrente ao quinquênio 
aquisitivo de 06/11/2014 a 05/11/2019, e após 
compensação dos afastamentos,  o período aquisitivo 
será de 06/11/2014 a 06/04/2020,  pelos períodos 
fracionados de 02 (dois) meses, a partir de 21 de junho 
de 2021 e 01 (um) mês, a partir de 03 de janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE JUNHO DE 
2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 72/2021
DE 16 DE JUNHO DE 2021

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

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 16 DE JUNHO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

   SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 0070/2021

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a ST COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS 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 ST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
LTDA, com sede no Caminho 37, 16B, URBIS II,  Vitória 
da Conquista - BA, CEP. 45.050-015, E-MAIL: 
medyfisio@hotmail.com, TELEFONE (77) 3425-6899; 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 09.461.437/0001-05 
representada neste ato por Saulo Santos Porto, inscrito 
no CPF sob n.º 786.848.625-20, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 01022.11.07.611.2019 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 01022.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0184/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 10/03/2020..
d) Ata de Registro de Preços n.º 0219/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento 
cadeira de rodas motorizada, auxiliares para a 
locomoção além de itens de higiene e cuidado de 
pacientes a fim de dar continuidade das ações em 
saúde, conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta 
da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em 
epígrafe.

Parágrafo único -  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS
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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 para pagamento deste contrato correrão à 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO
O valor deste contrato é R$ 7.041,00 (Sete mil e quarenta 
e hum reais), fixo e irreajustável, inclusos todos os custos 
e despesas decorrentes de transporte CIF/Camaçari, 
seguros, tributos, 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 20 (vinte) 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.

§ 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 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
18 de Junho de 2021 - Ano XVIII

Nº 1690 - Pagina. 09 de 28



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, 
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.

§ 1ºNão 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.

§ 2ºOs 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.

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

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

§ 5ºNão 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.

§ 6ºCorrerá 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.

§ 7ºA 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.

§ 8ºA 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, 
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independente da aplicação das sansões previstas no 
Contrato.
§ 9ºA 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.
 
§ 10º 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 
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 
verificação 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.

§ 10º 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 
município, 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.

§ 3ºO contratado após regular apuração pelo 
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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;

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.

§ 4ºA 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.

§ 5ºDeclaração 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.

§ 6ºAs 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.

§ 7ºCaso 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.

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

§ 9ºA 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.

§ 10ºAs 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.

§ 11ºOs 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 contraditório, contado da 
notificação administrativa à Contratada, sob pena de 
multa.

§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador.
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§ 13ºO 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, 22 de abril de 2021

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

ST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS 
MÉDICOS LTDA
CONTRATADA

PORTARIA N° 097/2021
14 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de desmembramento em 
lotes de terrenos próprios designados pelo LOTE 22A, 
situado no Loteamento denominado “JARDIM 
LIMOEIRO”, situado no Distrito SEDE do Município de 
Camaçari-Bahia, a ser desmembrado em dois lotes – 
LOTE 22A1 e 22A2, na forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 janeiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 01102.22.09.340.2020, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (lote) de área 
designada pelo LOTE 22A, situado no Loteamento 

denominado “JARDIM LIMOEIRO”, com área de 
1.600,00m² à ser desmembrado em 02 lotes LOTE 
22A1, com área de 640 m² e LOTE 22A2, com área de 
960 m²

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de GENÉSIO DE MATOS e DOLORES DOS 
ANJOS DE CARVALHO, brasileiros, casados entre si, 
portadores de cédulas de identidade sob ns° 03993622-
82 SSP/BA e 3.207.258 SSP/BA, inscritos no CPF sob 
ns° 386.139.305-06 (GENÉSIO), residentes e 
domiciliados no Caminho 44, n° 01, 1° andar, Camaçari 
BA.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

De um desmembramento de dois lotes de terra, 
denominados lote 22 e 23, situado no Loteamento Jardim 
Limoeiro, atual rua das Almeideira, Antiga rua da Estrada 
24, Quadra nº10, Bairro Jardim Limoeiro, Camaçari-Ba. 

LOTE 22A

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
32,00 m de frente para antiga estrada 24 (atual Rua da 
Almendeira), 32,00 m de fundo limitando-se com Lote 10 
e 11, 50,00 m do lado esquerdo, confrontando-se com 
Lote 21, 50.00m pelo lado direito, confrontando com Lote 
24, totalizando uma área 1.600,00 m² e Perímetro 164,00 
m.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de 
coordenadas N 8.594.812,403m e E 576.197,726m; 
deste segue confrontando com LOTE 10 E LOTE 11, com 
azimute de 151°46'46" por uma distância de 32,00 m até 
o vértice V3, de coordenadas N 8.594.784,207m e E 
576.212,858m; deste segue confrontando com LOTE 21, 
com azimute de 242°3'05" por uma distância de 50,00 m  
até o vértice V4, de coordenadas N 8.594.760,773m e E 
576.168,690m deste segue confrontando ANTIGA 
ESTRADA 24 (ATUAL RUA DAS ALMENDEIRA), com 
azimute de 331°46'46" por uma distância de 32,00 m  até 
o vértice V6, de coordenadas N 8.594.788,969m e E 
576.153,558m deste segue confrontando LOTE 24, com 
azimute de 62°3'05" por uma distância de 50,00 m até o 
vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

LOTE Nº 22 A1

LIMITES e CONFRONTANTES: Referindo ao Lote quer 
tem 16.00m de frente para antiga estrada 24 (atual Rua 
da Almendeira), 16.00m de fundo limitando-se com Lote 
22A2 a ser desmembrado, 40.00m do lado esquerdo, 
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confrontando-se com Lote 21 (Atual Gidasio Mota de 
Cristo), 40.00 m pelo lado direito, confrontando com Lote 
22A2 a ser desmembrado, totalizando uma área 640.00 
m² e Perímetro 112.00 m.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V4, de 
coordenadas N 8.594.760,773m e E 576.168,690m; 
deste segue confrontando com ANTIGA ESTRADA 24 
(ATUAL RUA DAS ALMENDEIRA), com azimute de 
331°46'46" por uma distância de 16,00 m até o vértice V5, 
de coordenadas N 8.594.774,871m e E 576.161,124m; 
deste segue confrontando LOTE 22A2 a ser 
desmembrado , com azimute de 62°3'5" por uma 
distância de 40.00 m até o vértice V3B, de coordenadas 
N 8.594.793,654m e E 576.196,525m deste segue 
confrontando LOTE 22A2 a ser desmembrado, com 
azimute de 151°46'46" por uma distância de 16.00 m até 
o vértice V3A, de coordenadas N 8.594.779,520m e E 
576.204,024m deste segue confrontando LOTE 21(  
Atual Gidasio Mota de Cristo), com azimute de 242°3'05" 
por uma distância de 40,00 m até o vértice V4, ponto 
inicial da descrição deste perímetro

Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do desmembramento ficará 
assim descrito e caracterizado:

LOTE RESULTANTE Nº22 A2

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Referindo ao Lote quer 
tem 16.00m de frente para antiga estrada 24 (atual Rua  
da Almendeira), 32.00m de fundo limitando-se Com Lote 
10 e 11, 40.00m do lado esquerdo, confrontando-se com 
Lote 22A1 a ser desmembrado, 50.00m pelo lado direito, 
confrontando com Lote 24, totalizando uma área 
960.00m² e Perímetro 112.00 m.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V5, de 
coordenadas N 8.594.774,871m e E 576.161,124m; 
deste segue confrontando com ANTIGA ESTRADA 24 
(ATUAL RUA DAS ALMENDEIRA, com azimute de 
331°46'46" por uma distância de 16.00m até o vértice V6, 
de coordenadas N 8.594.788,969m e E 576.153,558m 
deste segue confrontando LOTE 24, com azimute de 
62°3'05" por uma distância de 50,00 m até o vértice V1, 
de coordenadas N 8.594.812,403m e E 576.197,726m; 
deste segue confrontando com LOTE 10 E LOTE 11, com 
azimute de 151°46'46" por uma distância de 32,00 m até 
o vértice V3, de coordenadas N 8.594.784,207m e E 
576.212,858m; deste segue confrontando LOTE 21(  
Atual Gidasio Mota de Cristo), com azimute de 242°3'05" 
por uma distância de 10,00 m até o vértice V3A, de 
coordenadas N 8.594.779,520m e E 576.204,024m 
deste segue confrontando Lote 22A1 a ser 
desmembrado com azimute de 331°46'46" por uma 
distância de 16.00 m até o vértice V3B, de coordenadas 

N 8.594.793,654m e E 576.196,525m deste segue 
confrontando Lote 22A1 a ser desmembrado com 
azimute de 242°3'05" por uma distância de 40,00 m até o 
vértice V5, ponto inicial da descrição deste perímetro
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

Art. 4º – Ficam revogadas as disposições descritas na 
Portaria º 08/2021, publicada no Diário Oficial nº 1586 de 
25 de Janeiro de 2021.
Art. 5º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Soane Messias Calmon 
Santos, sob. Registro de n° 0502216425 BA, nos termos 
da ART de n° BA20200270160.

Art. 6° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 7º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.
                                                                                                                                                                                                                                         
Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 14 JUNHO DE 
2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTOS 

URBANÍSTICOS

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ORDEM DE RETOMADA

A Secretaria de Cultura de Camaçari, considerando a 
pandemia e os decretos referente a covid-19,que 
incorreram na paralisação dos contratos dos projetos ao 
Edital de Apoio a Cultura- Chamamento Publico n° 
01/2018 – CEASC em 20/03/2020
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Considerando a necessidade de continuidade dos 
serviços;

Considerando que os contemplados foram notificados 
através de publicação no DOM, no dia 23/04/2021, a 
apresentar propostas de adequação dos seus projetos 
sem alteração do objeto ou do valor para continuidade 
dos mesmos dentro dos critérios de segurança sanitária;
Considerando que os proponentes abaixo listados 
apresentaram a adequação de seus projetos, tendo sido 
devidamente aprovado pela Comissão de Análise do 
Fundo de Cultura – CAS 

Resolve

Convocar os projetos abaixo descritos a retomar suas 
atividades a partir da data desta publicação.

Camaçari, 15 de junho de 2021.

MÁRCIA NOMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

PORTARIA N.º  067/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto 
Municipal n.° 4715/2009, e de acordo com o 
Processo nº. 0082.11.07.689.2021,

RESOLVE

Aplicar à Empresa ANIMASERV CONSULTORIA 
EMPREENDEDORA LTDA, em consonância com art. 7º 
da Lei Federal N.º 10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal 
N.º 8.666/1993, combinado com a Lei Municipal N.º 
803/2007, Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, 
com base no que dispõe o item 21.3  do Edital Pregão 
Eletrônico nº 0267/2019, e de acordo com o Parecer n.º 
702/2021 da Procuradoria Geral do Município, a seguinte 
penalidade:

I. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 
LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 

www.licitacoes-
e.com.br

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 0224/2020 (ELETRONICO) – COMEL, 
cujo objeto é a Registro de preços para aquisição de 
material de expediente (pasta L, pasta catálogo, 
classificador pasta com elástico, classificador pasta 
sem elástico), para futuras contratações de acordo com 
a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. Camaçari, 17/06/2021. Aricele 
Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0120/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de avental, macacão de segurança e 
agulha para coleta de sangue, para atender as Unidades 
de Saúde do município. Acolhimento: 06/07/2021 a 
partir das 09h00min; Abertura: 07/07/2021, às 
09h00min; Disputa: 07/07/2021, às 11h00min. (Horário 
Brasília). Edital/Informações: 

. Licitação n.º: 875956. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira.
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0354/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :   E M P R E S A 
WELLINGTON LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA – ME. 
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira (DOS PRAZOS) do Contrato 
nº 0354/2019.   DO PRAZO:  O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 25 de julho de 2021, 
passará a viger até 25 de julho de 2022. DO PREÇO:  
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$1.782.771,00 (um milhão, setecentos e 
oitenta e dois mil e setecentos e setenta e um reais), 
conforme Contrato Originário nº 0354/2019, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando à 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: 4050, ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.32.00 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, 14 de junho de 2021. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA.  MUNICÍPIO. WELLINGTON LUIS 
DOS SANTOS OLIVEIRA - ME .   CONTRATADA

°

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0023/2021 - EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA PRÇA VERDES HORIZONTES, NA 
RUA IPANEMA, BAIRRO VERDES HORIZONTES - 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA LN CONSTRUTORA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando o distrato ao contrato nº 300/2020, 
d e c o r r e n t e  d o  P r o c e s s o  L i c i t a t ó r i o  
n.01003.11.07.611.2019 - Tomada de Preço  016/2019;

Considerando o disposto nos art. 24, XI da Lei 8666/93;

Considerando a previsão legal contida no art. §2º do art. 
64 da Lei das Licitações, segundo o qual “é facultado à 
Administração, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
a to  convoca tó r i o ,  ou  revoga r  a  l i c i t ação  
independentemente da cominação prevista no art. 81 
desta Lei.

Considerando a convocação dos l ic i tantes 
remanescentes, na estrita ordem de classificação;

Considerando que a empresa contratada por meio do 
processo administrativo n° 0615/2020, Contrato n° 
0023/2021, aceitou executar o objeto do certame, nas 
mesma condições do primeiro colocado, desde que 
promovida a atualização dos preços, na forma do diposto 
na legislação de regência;

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0023/2021, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, em 5,01% 
(cinco vírgula um por cento), conforme variação do índice 
INCC previsto em contrato, entre setembro/2019, mês da 
proposta e setembro/2020, conforme cláusula terceira, 
parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

anteriormente acordadas do Contrato n° 0023/2021, 

permanecendo válidas e inalteradas as não 

expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 14 de junho de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N° 0026/2020 - LOTE I – EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE) E CBUF (CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À FRIO), COM TAPA BURACO NA SEDE E 
COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 

Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 

Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 

Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 

BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 

identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 

CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 

denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 

convocatório de que a atualização dos preços se dará 

pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 

aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 

contratual, bem como solicitação emanada por parte da 

empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0026/2020, 

que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 

8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 

e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento de apostilamento contratual tem 

como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 

o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 

instrumento convocatório e contrato, referente ao 

período aquisitivo de 06/11/2019 a 06/11//2020 em 7,86% 

(sete vírgula oitenta e seis por cento), conforme variação 

do índice INCC previsto em contrato, entre 

novembro/2019, mês da proposta e novembro/2020, 

conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 

referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  

n° 0026/2020, permanecendo válidas e inalteradas as 

não expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 04 de janeiro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N° 0327/2020 - LOTE II – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO 
CORRETIVA,  PREVENTIVA,  AMPLIAÇÃO,  
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E ESGOTO 
NA SEDE DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
E M P R E S A C A M P B E L  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
TERRAPLENAGEM LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0327/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 12/11/2019 a 12/11//2020 em 7,86% 
(sete vírgula oitenta e seis por cento), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre 
novembro/2019, mês da proposta e novembro/2020, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 

a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  

n° 0327/2020, permanecendo válidas e inalteradas as 

não expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 04 de janeiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

Realizada em 19/05/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor 
administrativo e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Mateus Reissurreição da Silva

Tiago Cacim D'errico

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 

administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 

diretoria da superintendência

Gustavo Andreotti Tuckmantel – Representante da SMI 

Consultoria

Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 

Consultoria

Renan Machado Lima – Procurador do município de 

Camaçari

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 

nº 02/2021

Pauta da Reunião

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

a) Atualização acerca do cenário macroeconômico 

das expectativas de mercado;

b) Atualização acerca do comportamento da 

carteira de investimentos;

c) Apresentação dos pareceres relacionados aos 

investimentos propostos para o mês em curso 

com indicações de estratégias a serem seguidas 

pelo ISSM;

d) Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 

aplicações previstas para o mês em curso e 

mon i to ramento  do  demons t ra t i vo  da  

movimentação dos investimentos ocorridos no 

mês anterior;

e) Decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e 

demais execuções orçamentárias;

f) Decisão sobre a aplicação dos novos recursos a 

serem repassados;

g) Aprovação do relatório de prestação de contas 

do Comitê de Investimentos - 1º trimestre de 

2021;

h) O que ocorrer;

Anexos

1) Relatório de gestão de Investimentos 

elaborado pela SMI Consultoria – abril/2021;

2) Análise de mercado – abril/2021;

3) Apuração do resultado financeiro – abril/2021;

4) Planilha com demonstrativo de alocações, 

saldos e enquadramento – maio/2021;

5) Resumo da carteira de investimentos – 

abril/2021;

6) Relatório de prestação de contas do Comitê de 

Investimentos - 1º trimestre de 2021;

Reunião

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do 
Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO 
CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA 
SILVA e ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, com 
a participação dos seguintes convidados: ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, RENAN MACHADO LIMA, 
procurador do município de Camaçari, além de 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO 
MALHEIROS REMOR, representantes da SMI 
CONSULTORIA. Ausente justificadamente o gestor de 
Recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
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PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES.  A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, 
após verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado; b) atualização acerca do comportamento 
da carteira de investimentos; c) apresentação dos 
pareceres relacionados aos investimentos 
propostos para o mês em curso com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM; d) 
elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o mês em curso e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação 
dos investimentos ocorridos no mês anterior; e) 
decisões sobre resgates necessários para o 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; 
g) aprovação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos – 1º trimestre; h) o que 
ocorrer; Aberta a reunião, o presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, registrou a participação dos representantes da 
S M I  C o n s u l t o r i a ,  G U S TAV O  A N D R E O T T I  
TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, os 
quais foram convidados para contribuir com informações 
acerca do cenário político e econômico mundial, como 
também corroborar com o monitoramento da carteira do 
ISSM. Continuamente, registrou a presença do 
convidado RENAN MACHADO LIMA, procurador do 
município de Camaçari e dos demais membros e 
convidados do Comitê de Investimentos. Com a palavra, 
RENAN MACHADO LIMA informou que tem como tema 
de trabalho de conclusão de curso (TCC) do mestrado: 
GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM INSTITUTOS 
PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS. Relatou que se trata 
de um estudo de caso no município de Camaçari/Bahia. 
Salientou sobre a importância do investimento no setor 
público para tentar garantir o pagamento da 
aposentadoria presente e futura. Dito isso, agradeceu a 
oportunidade em estar participando da reunião do 
Comitê de Investimentos do ISSM, pois acredita que será 
uma experiência bastante proveitosa para o seu TCC. 
Em seguida, GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL 
deu as boas vindas ao convidado RENAN MACHADO 
LIMA e se colocou a disposição para ajudar a esclarecer 
dúvidas que porventura possam persistir após a reunião. 
Na oportunidade, TIAGO CACIM D'ERRICO, solicitou a 
palavra e perguntou se foi acordado com os consultores 
previamente para abordarem sobre investimentos com 
ou sem hedge, visto que foi um tema bastante discutido 
no grupo do Whatsapp do Comitê de Investimentos 
recentemente e que gerou algumas dúvidas. O que foi 
confirmado pelo consultor GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL. TIAGO CACIM D'ERRICO agradeceu o 
retorno e aproveitou para deixar registrada sua dúvida. 
Questionou se com relação aos fundos com ou sem 
hedge, a exposição cambial seria o único fator para 
determinar o desempenho por valorização ou 
desvalorização ou se necessariamente não seguem tão 
somente o câmbio.  GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, falou que durante apresentação irá 
esclarecer detalhadamente sobre o hedge, mas 
aproveitou o ensejo para explicar que o fundo não segue 

somente o câmbio, mas sim a valorização das ações 
norte-americanas, que conta com a participação do 
câmbio e que, portanto, esses dois fatores influenciam. 
Continuamente, apresentou em tela o relatório elaborado 
pela SMI Consultoria, demonstrando as rentabilidades 
de 2021, comentou que o ano começou com muitas 
dificuldades no cenário global e mais evidenciado ainda 
no cenário nacional, o que desencadeou em resultados 
insatisfatórios nos dois primeiros meses do ano, 
apresentando rentabilidade de -1,06% em janeiro e -
1,01% em fevereiro, passando a apresentar 
rentabilidades positivas a partir de março, que obteve 
1,20% de resultado e em abril 1,12%. Informou que os 
bancos começaram a revisar as projeções de PIB para 
esse ano, o que vê como um ponto bastante positivo, pois 
significa que a economia passaria a apresentar melhores 
resultados. E dessa forma, impulsionaria o desempenho 
da renda variável. Ressaltou que não significa dizer que 
não haverá volatilidades durante o restante do ano, pelo 
contrário, é muito provável ter resultados negativos em 
alguns meses, porém a tendência é que seja de 
resultados mais positivos até o final do ano. Relatou 
ainda, que o Banco Caixa Econômica Federal e o BTG 
revisaram suas projeções para o índice IBOVESPA 
(renda variável) para final de 2021 em 140 mil pontos e o 
Banco do Brasil em 135 mil pontos. Lembrou que 
atualmente o índice está com 122 mil pontos e sinalizou 
ser mais um indicativo de melhora na economia.  
Informou que no momento, a consultoria não sugere que 
sejam feitas grandes modificações na carteira, visto que 
avalia o posicionamento como bem adequado. Justificou, 
comunicando que a carteira está bastante protegida da 
inflação com posições em IMA-B, CDI, IRF-M1 que são 
suficientes para reduzir a volatilidade, assim como os 
fundos IMA GERAL ativos, que se posicionam para 
proteger a carteira. Possui também posições em renda 
variável que são importantes para agregar resultados a 
carteira. Sobre os investimentos no exterior, informou 
que apesar de não estarem com o mesmo desempenho 
que esteve no primeiro trimestre, continua tendo 
excelentes perspectivas. Reafirmou o que comentou na 
4ª reunião ordinária, ocorrida em 22/04/2021, que o 
esperado é que o primeiro semestre norte americano 
seja historicamente o que haverá maior resultado na 
bolsa de valores americana. Portanto, acredita que exista 
uma boa margem para entrega de resultados. 
Esclareceu que o impasse que está acontecendo com os 
investimentos no exterior é basicamente a preocupação 
com a inflação global, e que quanto mais essa 
preocupação aumenta, mais os juros futuros norte 
americanos se elevam também, e consequentemente 
tira resultados de renda variável no exterior.  Contudo, 
continua sendo uma excelente opção. Em seguida, 
passou a palavra para RODRIGO MALHEIROS REMOR 
apresentar acerca do primeiro item da pauta, a) 
atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado, o qual iniciou a apresentação 
abordando sobre o cenário político no Brasil. Informou 
que continua em curso a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da COVID no Senado, que investiga a 
condução da pandemia pelo governo federal e a gestão 
dos repasses da União a estados e municípios. Salientou 
que, embora possa não trazer consequências muito 
grandes ao governo, de qualquer forma o processo em si 
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eleva o estresse para o cenário político, podendo trazer 
volatilidade conforme a investigação for ocorrendo. Por 
outro lado, noticiou que começou a tramitar na Câmara 
dos Deputados nesta semana a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da reforma administrativa. Informou 
que os efeitos no curto prazo serão praticamente nulos, 
podendo trazer economia no longo prazo. Mas se 
aprovada, pode diminuir a percepção internacional de 
risco fiscal para o Brasil. Na atividade econômica, os 
dados relativos ao mês de março, período que iniciou o 
recrudescimento da pandemia, já mostram fortes 
quedas, principalmente no setor de serviços, que caiu 4% 
em março frente a fevereiro. O que demonstra o efeito 
que a pandemia tem na atividade econômica ao longo de 
2021. Esse deve ser o padrão de comportamento da 
atividade econômica, oscilando entre melhores e piores 
momentos, a depender do estágio que a pandemia se 
encontre. E só depois que a maior parte da população 
estiver vacinada deve ter uma recuperação mais 
consistente.  Com relação à inflação, o IPCA desacelerou 
em abril, com alta de 0,31%. No acumulado em 12 
meses, o índice registra aumento de 6,76%. Salientou 
que a inflação é uma preocupação tanto no Brasil como 
no resto do mundo. O Comitê de Política Monetária 
(COPOM) aumentou a taxa Selic em 0,75 ponto 
percentual em sua última reunião, ocorrida em maio, 
passando-a para 3,50%. E considerando as projeções 
trazidas pelo relatório FOCUS, ocorrerão aumentos 
subsequentes na taxa Selic até que feche o ano de 2021 
a 5,5%.  Em seguida, finalizou sua apresentação 
evidenciando em tela as demais projeções com as 
expectativas de mercado, ainda com base no relatório 
FOCUS, para os anos de 2021 e 2022, respectivamente: 
IPCA: 5,15% e 3,64%; PIB 3,45% e 2,38%; Câmbio R$ 
5,30 e R$ 5,35; SELIC 5,5% a.a. e 6,50% a.a.  
Continuamente, passou a palavra para seu colega 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL,  para abordar o 
tema de investimentos com ou sem hedge cambial. 
Explicou que o hedge é a variação que ocorre no câmbio, 
então nos momentos que o real valoriza, essa oscilação 
pode ser evitada se o fundo tiver hedge cambial, é o caso 
dos fundos multimercado S&P 500. Citou que na carteira 
do Instituto existem os fundos: BRADESCO 
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS, CAIXA BOLSA 
AMERICANA MULTIMERCADO, ITAÚ FIC PRIVATE 
MULTIMERCADO S&P 500, SAFRA S&P REAIS PB 
MULTIMERCADO que estão vinculados a essa 
estratégia de proteção cambial e replicam o índice S&P 
500 da bolsa americana, o que significa dizer que seu 
desempenho terá por base o benchmark e não tem 
relação com o câmbio. Já os fundos BDRs ou fundos com 
Invest imento no Exter ior  ( IE) :  CAIXA FIA 
INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, ITAÚ FIC FIA BDR 
NÍVEL I, SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PB BDR 
NÍVEL I, não possuem hedge cambial, ou seja, há dois 
fatores que contribuem para o resultado desses fundos. A 
valorização das ações que eles investem, nesse caso 
exige o bom desempenho do gestor pela escolha das 
ações que serão investidas, porém tendem a ter 
resultados muito parecidos, pois geralmente investem 
nos principais nomes da bolsa americana. Além de serem 
influenciadas pela valorização ou desvalorização do 
câmbio. Ao pedir a palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, 
perguntou se quando ele se refere à valorização do 

câmbio, seria do dólar em relação ao real e que partindo 
desse pressuposto, quanto maior estiver o dólar, melhor 
para o fundo sem hedge. O que foi confirmado pelo 
consultor, que ratificou citando que em caso de 
desvalorização do real o fundo sem hedge ganha mais.  
Na oportunidade ACÁCIA CHAVES REIS, perguntou se a 
proteção cambial é imposta a todos os fundos atrelados 
ao S&P 500, bem como se os fundos BDRs são 
obrigatoriamente sem proteção cambial. GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL disse que para os fundos 
S&P 500 é obrigatório serem com proteção cambial, já os 
de BDRs até poucos dias atrás eram todos sem proteção, 
mas que agora as instituições financeiras passaram a 
ajustar esses fundos, para ter opção de distribuí-los com 
ou sem proteção cambial, cabendo à escolha no 
momento da aplicação. Explanou que é interessante ter 
fundos sem hedge na carteira, justamente pelo fato 
funcionar como proteção nos casos da economia 
Brasileira não estar indo bem, com real desvalorizado, 
Ibovespa em queda, consequentemente os fundos sem 
proteção cambial terão bom desempenho, pois tem 
relação inversamente proporcional ao restante da 
carteira. TIAGO CACIM D'ERRICO, questionou ainda, 
que mesmo se a economia Brasileira estiver indo bem, 
não significaria dizer que os fundos sem proteção 
cambial estariam em situação ruim, visto que também 
podem valorizar pela composição dos ativos que o 
compõe. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL falou 
que nesse caso especificamente a questão do câmbio 
poderia prejudicar o fundo, mas se a economia 
americana e empresas que o fundo investir estiverem 
indo bem, pode auferir resultados positivos também. 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, comentou 
que diante da crise no cenário brasileiro, sendo o real a 
moeda que mais se desvaloriza em relação ao dólar, a 
proteção cambial não faria tanto sentido para a realidade 
brasileira. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL 
comunicou que é importante ter um pequeno percentual 
da carteira em fundos com hedge para conseguir auferir 
um resultado praticamente idêntico ao da bolsa 
americana, como também pela diversificação. Dando 
prosseguimento a reunião, o presidente do Comitê de 
Invest imentos ,  agradeceu a  presença dos 
representantes da SMI CONSULTORIA, encerrando a 
participação dos mesmos na reunião, e passou para o 
próximo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, em 
posse do relatório de rentabilidade da carteira de 
investimentos, oriundo da SMI Consultoria, o presidente 
do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, relatou que o Instituto alcançou uma 
rentabilidade de 1,12%, um resultado muito positivo, 
representando 148% da meta estabelecida para o mês 
de abril que era de 0,76. Dentre os fatores que 
contribuíram para a boa performance da carteira, 
destacou a desaceleração inflacionária no mês de abril 
(fevereiro: 0,86, março 0,93 e abril 0,31); o fim do 
impasse do orçamento de 2021 e as expectativas dos 
estímulos externos. A renda fixa, impulsionada pelos dois 
primeiros fatores, após os três primeiros meses de 
rentabilidade negativa, obteve resultado positivo de R$ 
1.419.862,50 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
A renda variável, que nos meses de janeiro e fevereiro 
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teve desempenho negativo, influenciado principalmente 
pelos estímulos externos, assim como no mês de março, 
teve resultado positivo de pouco mais de R$ 
1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). 
Destacou também os fundos multimercado que, desde 
fevereiro, vêm apresentando resultados expressivos, e 
para os fundos de investimentos no exterior que, desde a 
entrada do Instituto nesse segmento, vêm performando 
bem. Sobre os índices de risco da carteira, observou que 
com as estratégias de investimentos no exterior desde 
fevereiro de 2021, os índices de riscos da carteira, 
permaneceram nos patamares estabelecidos na Política 
de Investimentos do ISSM para o ano vigente. Além 
disso, a desaceleração inflacionária e o fim do impasse 
do orçamento de 2021, impulsionaram a renda fixa, e os 
estímulos externos melhoraram os índices de renda 
variável. A volatilidade anualizada está em 5,52% e 
quanto ao VAR a carteira do Instituto apresentou 9,09%, 
confirmando que estão dentro do percentual esperado 
pela Política de Investimentos vigente. TIAGO CACIM 
D'ERRICO corroborou a fala do presidente do Comitê de 
Investimentos e complementou informando que de fato a 
renda fixa foi bastante positiva no mês de abril. 
Evidenciou ainda, que apesar de nem todos os índices 
terem alcançado a meta atuarial, todos os ativos 
performaram positivamente, com destaque para o fundo 
BRADESCO H NILO RENDA FIXA, que foi uma recente 
movimentação com realocação na carteira do Instituto e 
o fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B5. 
Além disso, nos fundos multimercados BRADESCO 
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS, CAIXA BOLSA 
AMERICANA MULTIMERCADO, ITAÚ FIC PRIVATE 
MULTIMERCADO S&P 500, SAFRA S&P REAIS PB 
MULTIMERCADO observou um desempenho acima de 
700% da meta atuarial em cada um deles no mês de abril. 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA confirmou os 
dados apresentados pelo colega e acrescentou que os 
fundos em renda variável também obtiveram 
desempenho centenas de vezes acima da meta atuarial 
no mês de abril, apresentando uma performance 
bastante interessante. Sobre os BDRs pontuou que o 
fundo SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PB BDR 
NÍVEL I, foi o único nesse segmento que superou a meta 
alcançando 2,67% no mês de abril, que representa 353% 
da meta atuarial.  Ato contínuo, o presidente do Comitê 
de Investimentos passou para o próximo item da pauta, 
c) apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo 
ISSM, o presidente do Comitê de Investimentos informou 
que no mês de maio, todas as deliberações aprovadas na 
4ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, foram 
realizadas. A saber: aporte de 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais) no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES 
ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR ,  CNPJ nº :  
33.913.562/0001-85, deliberado inicialmente na 15ª 
reunião extraordinária, ocorrida no dia 24 de março, pôde 
ser concretizado após a corretora XP atender as 
recomendações de alteração contratual que foram 
propostas pela assessoria jurídica do ISSM com o 
objetivo de proporcionar mais segurança e 
consequentemente proteção ao patrimônio público. 

Informou que também foi realizado também o aporte de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no fundo ITAÚ FIC 
FIA BDR NÍVEL I, CNPJ nº 37.306.507/0001-88 e 
R$1500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no 
fundo SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PB BDR 
NÍVEL I, CNPJ nº 19.436.818/0001-80, totalizando os R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões) estabelecidos como meta 
pelo Comitê de Investimentos nesse segmento. Além do 
aporte de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no 
fundo BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT 
EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE 
INVESTIMENTO, CNPJ nº 17.413.636/0001-68. 
Continuamente, passou para o quarto item da pauta, d) 
elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o mês em curso e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação 
dos investimentos ocorridos no mês anterior, após 
debates e considerações dos membros e convidados, o 
presidente do Comitê de Investimentos apresentou como 
proposta a manutenção da atual posição da carteira e 
que novos aportes sejam alocados em fundos com 
benchmark CDI, em virtude do pagamento da primeira 
parcela do 13º que ocorrerá em junho. Sobre a 
movimentação dos investimentos do mês anterior, 
relatou que todas as deliberações aprovadas foram 
efetivadas. Dando prosseguimento à reunião, passou 
para o quinto item da pauta, e) decisões sobre resgates 
necessários para o pagamento dos benefícios 
previdenciários e demais execuções orçamentárias, 
foi colocado em votação e decidido pelos membros do 
Comitê de Investimentos que o pagamento da folha do 
mês de maio/2021 será efetuado com os recursos do 
benchmark CDI. Passando para o próximo item da pauta, 
f) decisão sobre a aplicação dos novos recursos a 
serem repassados, ficou decidido, por unanimidade, 
pelo Comitê de Investimentos, que os novos recursos 
serão alocados em fundos do benchmark CDI. Ato 
contínuo, passou para o sétimo item da pauta, g) 
aprovação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos – 1º trimestre, o presidente 
do Comitê de Investimentos comunicou que o referido 
relatório foi enviado previamente a todos os presentes 
por e-mail e que todas as solicitações de ajustes e 
sugestões de melhoria foram enviadas pelos membros 
do referido Órgão Colegiado através da plataforma de 
comunicação WhatsApp. Continuamente, colocou em 
votação e o relatório foi aprovado, por unanimidade, 
pelos membros do Comitê de Investimentos. Por fim, no 
último item da pauta, h) o que ocorrer, a convidada ISIS 
LOBO DE SOUZA pediu a palavra para informar que o 
Instituto precisa realizar alguns ajustes para adequação 
da minuta do regulamentamento de credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos e que 
está sendo também analisada a possibilidade de ser 
elaborado um processo simplificado de credenciamento 
para atender as instituições financeiras e fundos de 
investimentos que já estão credenciados no ISSM. Pois, 
a PORTARIA Nº 519, DE 24 DE AGOSTO DE 2011, que 
dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos 
Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelece 
no § 3º que a análise dos quesitos verificados nos 
processos de credenciamento deverá ser atualizada a 
cada 12 (doze) meses.  Assim sendo, o Conselho 
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Administrativo e Previdenciário autorizaria o Comitê de 
Investimentos, para que neste prazo execute a 
reavaliação dos critérios, sem necessariamente fazer 
todo o processo de credenciamento novamente. Sendo 
aprovado pelo Comitê de Investimentos, será elaborado 
um novo atestado com prazo atualizado do 
credenciamento. A proposta é que sejam enviados os 
documentos que por ventura tiveram alteração ou que 
tenham prazo de validade, como certidões, por exemplo. 
E para os demais documentos que permaneçam 
inalterados, a instituição financeira emita uma 
declaração atestando o fato. Ressaltou ainda, que as 
instituições financeiras e fundos de investimento que não 
estão credenciados, passarão pelo processo completo 
de credenciamento.  TIAGO CACIM D'ERRICO solicitou 
a palavra para falar que o assunto é perfeitamente 
plausível, inclusive atendendo aos princípios da 
celeridade, economicidade e eficiência. ISIS LOBO DE 
SOUZA finalizou comunicando que o assunto será 
tratado na próxima reunião ordinária do Conselho 
administrativo e previdenciário, prevista para ocorrer dia 
31/05/2021.  Em seguida, o convidado RENAN 
MACHADO LIMA, parabenizou a todos que participaram 
da reunião e comentou que ficou muito feliz em verificar  
na posição de servidor público, como o patrimônio 
público está sendo gerido de forma tão profissional. 
Continuamente, perguntou qual a norma que estabelece 
os limites para aplicação em renda variável e 
investimentos no exterior. Ademais, solicitou permissão 
para participar como ouvinte de outras reuniões do 
Comitê de Investimentos. CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, respondeu que os segmentos são 
enquadrados pela Resolução CMN nº 3922/2010 e 
alterações posteriores, onde estabelece o percentual 
máximo para aplicação. Além da Política de 
Investimentos que é elaborada e publicada anualmente 
pelo ISSM e que estabelece a forma de gerenciamento 
dos investimentos e desinvestimentos dos recursos 
financeiros.  ISIS LOBO DE SOUZA  corroborou a fala do 
presidente do Comitê de Investimentos e complementou, 
informando que para o Insituto aplicar seus recursos, 
além de ser necessário analisar se o produto é 
pertinente, também é preciso verificar a sua aderência a 
Política de Investimentos e se existe lastro dentro da 
carteira. Aproveitou para agradecer a participação do 
convidado e afirmou que não há problema algum em sua 
solicitação para assistir outras reuniões que achar 
necessárias. Por fim, o presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS informou que, em razão das reuniões estarem 
sendo realizadas via plataforma de comunicação por 
meio de videoconferência, estando cada participante em 
local distinto, ficarão dispensadas as assinaturas dos 
representantes da SMI CONSULTORIA, GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 
REMOR e do convidado RENAN MACHADO LIMA 
devendo, para tanto, ser registrada a assinada eletrônica 
pelos demais participantes. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Comitê de 
Investimentos, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada 
pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei 
a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 26/05/2021 

Participação

Membros natos do Comitê de Investimentos:
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

M a t e u s  R e i s s u r r e i ç ã o  d a  S i l v a

Tiago Cacim D'Errico

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da 
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diretoria administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete 

da diretoria da superintendência

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela 

portaria nº 02/2021

Pauta da Reunião

a) Validação do Relatório de gestão de 

Investimentos de abril/2021;

b) O que ocorrer;

Anexos

1)   Relatório de gestão de Investimentos de 

abril/2021;

 

Reunião

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO 
DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, 
com a participação dos seguintes convidados: ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE 
DE ALMEIDA, chefe de gabinete.  Ausente 
justificadamente o gestor de Recursos e membro nato do 
Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
validação do relatório de gestão de investimentos de 
abril 2021; b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados, em seguida 
transmitiu em tela o Relatório de gestão de Investimentos 
referente ao mês de abril de 2021. Informou que o 
referido relatório foi enviado previamente por e-mail para 
todos os presentes e continuamente o apresentou, 
passando por todos os tópicos, para que pudessem 
verificar a necessidade de retificações ou ajustes. 
Durante os debates e considerações foi abordado sobre 
a situação jurídica do fundo REAG FII MULTI ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS, inscrito no CNPJ nº 17.374.696/0001-
19, relativo à existência de ação de improbidade 
administrativa de ressarcimento ao erário, se seria 
relevante descrevê-la no relatório. A convidada ISIS 
LOBO DE SOUZA, destacou que como o fundo não se 

encontra desenquadrado e não apresenta até a presente 
data informações que evidenciem problemas da liquidez, 
não vê necessidade em acrescentar essa informação, 
pois poderia causar dúvidas de interpretação para quem 
não tem conhecimento total dos fatos. Corroborou 
informando ainda, que é uma situação que a qualquer 
momento, se o Comitê de Investimentos tiver um novo 
entendimento acerca dessa questão, o assunto poderá 
ser incluído nos próximos relatórios, sem prejuízo algum. 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA propôs a 
realização de um novo debate sobre o assunto em 
momento oportuno, para que pudessem estudar com 
mais detalhes e sendo assim, que por ora a informação 
não fosse apresentada no relatório de gestão de 
investimentos do mês de abril de 2021. O que foi 
considerado como pertinente e aprovado, pelos 
membros do Comitê de Investimentos. Ato contínuo, 
após a conclusão das adequações propostas pelos 
membros e convidados durante a reunião, o relatório de 
gestão de investimentos referente ao mês de abril de 
2021, foi colocado em votação e aprovado, por 
unanimidade, pelos membros do Comitê de 
Investimentos. Ao pedir a palavra, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS informou que encaminhará o 
relatório aprovado para apreciação do Conselho fiscal e 
que após a obtenção do parecer pelo mencionado Órgão 
Colegiado, o mesmo será disponibilizado para consulta 
no site do ISSM.  Por fim, no último item da pauta, h) o 
que ocorrer, a convidada ISIS LOBO DE SOUZA pediu a 
p a l a v r a  p a r a  i n f o r m a r  q u e  a  I N T R A D E R  
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 
CNPJ sob o nº 09.586.955/0001-47 tem até o dia 31 de 
maio de 2021 para efetuar a liquidação do fundo 
supramencionado. Ressaltou que o ISSM é o único 
cotista do fundo, visto que os outros dois cotistas 
solicitaram resgate e atualmente são considerados como 
credores. Dito isso, comunicou que a liquidação do fundo 
já foi aprovada, mas que a elaboração da ata está em 
andamento. E que está sendo proposta a realização de 
uma dação em pagamento. Isto é, um acordo 
convencionado entre as partes para exonerar a dívida 
existente com o pagamento ao Instituto sendo feito 
através da entrega dos ativos do fundo remanescente na 
carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA 
FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, 
transferindo a titularidade dos ativos ao cotista como 
pagamento do valor referente ao resgate total de suas 
cotas. Informou não ser a solução definitiva, mas que 
seria o passo inicial, e tem como fator positivo reduzir 
custos com a taxa administrativa, pois até então está 
sendo pago duas taxas e a partir da efetivação da dação 
será reduzida para uma. Por fim, informou que será 
solicitada uma reunião extraordinária para deliberar 
sobre este assunto. E nada mais havendo passível de 
registro, o presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a 
reunião agradecendo a participação de todos e eu, 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 
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janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada eletronicamente. 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 28/05/2021 

Participação

Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

M a t e u s  R e i s s u r r e i ç ã o  d a  S i l v a

Tiago Cacim D'Errico

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 

administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 

diretoria da superintendência

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 

nº 02/2021

Pauta da Reunião

c)Deliberação sobre a liquidação do FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO;

d)O que ocorrer;

Anexos

2)Ata da Assembleia geral de cotistas realizada em 

24 de maio de 2021;

3)Instrumento particular de dação em pagamento;

 

Reunião

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e um, às 10h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO 
DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
com a participação dos seguintes convidados: ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE 
DE ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
deliberação sobre a liquidação do FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO; b) o que 
ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados, em seguida passou a palavra para a 
convidada ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 
para tratar a respeito do primeiro item da pauta. A qual, 
informou que solicitou a INTRADER DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
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administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO 
PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 09.586.955/0001-
47, que incluíssem na ata de liquidação do referido fundo, 
que o ISSM não dará quitação a GRADUAL CCTVM., 
antiga administradora do fundo, mas sim apenas para a 
INTRADER DTVM, empresa nomeada pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, como administradora 
temporária do fundo,  por meio de Ofício 
nº45/2020/CVM/SIN/GFI (decorrente de decisão 
proferida em Processo CVM nº 19957.000220/2020-14) 
e que obteve retorno de que a solicitação foi atendida. Ato 
contínuo informou que o débito que consta na 
composição da carteira de fechamento como pagamento 
para a GRADUAL CCTVM são valores que foram 
retirados antes da carteira ser passada para a 
INTRADER DTVM e que por esse motivo a atual 
administradora não tem como detalhar ao que se referem 
tais débitos, dado que só possuem o registro. O gestor de 
recursos solicitou a palavra e perguntou sobre a 
possibilidade da INTRADER DTVM inserir essa 
informação na ata de liquidação. ISIS LOBO DE SOUZA 
argumentou que a ata é padronizada e não permite 
inserção de muitos detalhes, mas que poderia questionar 
e em caso de não ser possível, iria solicitar que 
formalizem essa informação por e-mail. Em seguida 
informou que o Instituto Previdenciário Municipal de 
Morro Agudo - IPREMO e o Fundo Municipal de 
Previdência de Diamantina – DIAMANTINA FUMPREV 
não figuram mais como cotistas, mas sim como credores, 
seguindo o entendimento constante no item 1.8 do Ofício 
Circular CVM/SIN/Nº005/2014 e a decisão do Colegiado 
no Processo Administrativo nº RJ2009/247. Dessa forma 
restando como único cotista do fundo o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM. O gestor de 
recursos questionou ainda, sobre a responsabilidade do 
ISSM em assumir as ações contra o fundo após a 
liquidação, já que o Instituto é o único cotista.  ISIS LOBO 
DE SOUZA explicou que como os outros dois cotistas 
IPREMO e o FUMPREV solicitaram o resgate antes, 
infelizmente não há o que ser feito nesse sentido. TIAGO 
CACIM D'ERRICO corroborou com as palavras do gestor 
de recursos e informou que comunga da mesma 
preocupação e cautela, devido às cláusulas que se 
referem à assunção de responsabilidade pelo Instituto 
por ações contra o fundo e de quitação geral, ampla e 
irrestrita em favor do fundo. Além do fato de o Instituto se 
comprometer a receber o pagamento por meio da dação 
com direito a cotas de fundos remanescentes na carteira 
do fundo a ser extinto, bem como ter que assumir todo o 
passivo e quitar também a parte dos eventuais credores. 
O gestor de recursos, afirmou ser um ponto importante a 
ser visto, pois os credores precisariam anuir que também 
receberão as cotas como dação em pagamento. ISIS 
LOBO DE SOUZA informou que, está previsto um termo 
onde os credores darão quitação da dívida com a dação 
em pagamento. Ao retomar a palavra, o gestor de 
recursos propôs como deliberação a necessidade de 
constar na ata de liquidação do fundo as questões 
descritas a seguir: i) que seja prestado esclarecimento no 
tocante aos valores descontados pela GRADUAL; ii) 
acrescentar a informação de que a entrega dos ativos 
remanescentes na carteira do fundo a ser realizada por 

meio de dação em pagamento de forma proporcional ao 
IPREMO será de 21,13% e ao DIAMANTINA FUMPREV 
será de 18,16%. E que o Instrumento de Dação em 
Pagamento constará ainda a total quitação e não gera 
aos credores qualquer direito em desfavor ao ISSM. 
Designou também ISIS LOBO DE SOUZA e TIAGO 
CACIM D'ERRICO para formalizarem o texto a ser 
e n v i a d o  a  I N T R A D E R  D T V M .  M AT E U S  
REISSURREIÇÃO DA SILVA, corroborou com a fala do 
gestor de recursos, reafirmando a importância dos 
credores do fundo em manifestar anuência sobre o 
recebimento das cotas como dação em pagamento, além 
de assinarem o termo atestando.  Continuamente, os 
membros do Órgão Colegiado aprovaram, por 
unanimidade a deliberação proposta. 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, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata 
que vai por mim e pelos demais assinada 
eletronicamente. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR 
DE RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I 

 CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, representada 
pelo seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 001/2021 (PRESENCIAL) – 
COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na implantação, gerenciamento e 
operação de sistema informatizado e integrado com o 
fornecimento de combustíveis, na utilização de cartões 
magnéticos, com ou sem chip que utilizem operação no 
sistema ON LINE / OFF LINE, utilizados na aquisição 
contínua e fracionada de combustíveis em rede 
credenciada para atender as demandas operacionais e 
administrativas da LIMPEC, visando a fiscalização 
financeira e o controle no consumo, os combustíveis a 
serem fornecidos são os seguintes: gasolina (comum e 
aditivada), etanol, GNV (gás natural veicular) e diesel 
(S500 e S10). PROMITENTE FORNECEDOR: TRIVALE 
ADMINISTRAÇAO LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 
1.001.622,78 (um milhão um mil seiscentos e vinte 
dois reais e setenta e oito centavos), com percentual 
de desconto de - 1,10% (taxa negativa de um virgula 
dez por cento).  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
16/06/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA. 

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0005/2021 – PREGÃO N° 001/2021 
(PRESENCIAL) – COMPEL. CONTRATADA: TRIVALE 
ADMINISTRAÇAO LTDA. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na implantação, gerenciamento e 
operação de sistema informatizado e integrado com o 
fornecimento de combustíveis, na utilização de cartões 
magnéticos, com ou sem chip que utilizem operação no 
sistema ON LINE / OFF LINE, utilizados na aquisição 
contínua e fracionada de combustíveis em rede 
credenciada para atender as demandas operacionais e 
administrativas da LIMPEC, visando a fiscalização 
financeira e o controle no consumo, os combustíveis a 
serem fornecidos são os seguintes: gasolina (comum e 
aditivada), etanol, GNV (gás natural veicular) e diesel 
(S500 e S10). Valor Global: R$ 1.001.622,78 (um milhão 
um mil seiscentos e vinte dois reais e setenta e oito 
centavos), com percentual de desconto de - 1,10% (taxa 
negativa de um virgula dez por cento). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.02; Fonte: 0100000/ 0150000. DATA 
DA ASSINATURA: 16/06/2021. ANTÔNIO ALDENE 
MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR PRESIDENTE.

PORTARIA Nº 101/2021
DE 15 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento ao Servidor 
ocupante de cargo de provimento efetivo e dá 
outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007; 
Lei nº 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº 1271, de 24 de julho de 2013;
Considerando o disposto no art. 77, da Lei Municipal nº 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal) e 
suas alterações.

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, ao servidor ALAN CORDEIRO DOS 
SANTOS, matrícula nº 1068, 30% (trinta por cento) sobre 
seu vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, para assessorara 
Assessoria Técnica – ASTEC – da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, no que tange à 
elaboração e acompanhamento de indicadores gerenciais a 
partir de 01 de junho de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de junho 
de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 102/2021
DE 15 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por 

Gerenciamento e Assessoramento ao 

Servidor ocupante de cargo de provimento 

efetivo e dá outras providências.
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 

especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 

Município; Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, 

de 18 de maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; 

Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de 

julho de 2007; Lei nº 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº 

1144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1271, de 24 de julho 

de 2013;

Considerando o disposto no art. 77, da Lei Municipal nº 

407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 

Municipal) e suas alterações.

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a servidor FERNANDA SOUZA 

FERNANDES, matrícula nº 10988, 30% (trinta por cento) 

sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação por 

Gerenciamento e Assessoramento, para Assessorar o 

Gabinete da Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público - STT, no que tange à Comunicação Social desta 

Autarquia, a partir de 01 de junho de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de junho 

de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DA ATA DA 293ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.
Extrato da Ata da 293ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 18 de maio de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 

relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de maio de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 294ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 

Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 

resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 

trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 294ª Sessão Ordinária da Junta 

Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 

município de Camaçari, realizado em 20 de maio de 2021, 

às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço 

Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste 

município, onde se reuniram em sessão pública, os 

membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

– JARI, para proceder os julgamentos dos processos de 

recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 

em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 

CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 

Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de maio de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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