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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7621/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 
embasado no Processo de Aposentadoria nº 
00077.07.10.642.2021. 

RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 27 de setembro de 2021, o art.3º 
do Decreto Nº 7613/2021,  referente à Aposentadoria por 
Invalidez concedida ao segurado LENILSON JOSÉ DE 
JESUS DOS SANTOS, matrícula 8301, passando a 
Renda Mensal na Inatividade a possuir paridade com o 
servidor ativo, tendo em vista o que preceitua o parágrafo 
único do artigo 6º- A c/c artigo 7º da EC nº41/2003 
introduzido pela EC nº 70/2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04/03/2020, data 
de expedição do laudo médico.

Camaçari-BA, 27 de setembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO  
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

DECRETO DE 24 DE AGOSTO 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 e,

LEI N° 1685/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  m u d a n ç a  d e  
denominação Da Escola Municipal São 
Salvador para Escola Municipal 
Professora Everaldina Vieira dos 
Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Escola Municipal São Salvador situada na Rua 
Direta do Coqueiro, S/N no Distrito de Monte Gordo, 
neste município, passa a denominar-se Escola Municipal 
Professora Everaldina Vieira dos Santos.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 

LEI N° 1686/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Reconhece como de Utilidade Pública 
Municipal, o CASC – Centro de Apoio 
Social Corinthians Esporte Clube.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica considerada como de Utilidade Pública 
Municipal, o Centro de Apoio Social Corinthians Esporte 
Clube (CASC), CNPJ nº 02.255.864/0001-80, com sede 
na Rua Triângulo da Leste nº 171, Bairro da Gleba C, CEP 
42.807-001, Camaçari, Estado da Bahia.

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

LEIS

DECRETOS



CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

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

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

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00174.11.02.548.2021,

 
RESOLVE

 
COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Câmara Municipal de 
Camaçari o servidor MARCELO JOSÉ COSTA 
SANTOS, matricula nº 62257, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria de Saúde – 
SESAU, sem ônus para o ente cedente, até 31 de maio de 
2023, nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE SETEMBRO 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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008 e Decreto 
Municipal nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,

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

00744.11.02.980.2021,
  

RESOLVE
 

RETORNAR a carga horária do (a) servidor (a) PATRICIA 
MARIA BACELAR BARREIROS RODRIGUES, 

matrícula nº 60006, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de MÉDICO, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde - SESAU, de 24 (vinte quatro) horas semanais 
para 20 (vinte) horas semanais, a partir de 03 de 
setembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  03 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DA SAUDE 

DECRETO DE 16 DE SETEMBRO 2021
                                                       

O PREFEITO 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, Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal 
nº 1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 2676/2018.

RESOLVE  

RETIFICAR o decreto de 07 de abril de 2005, o qual, 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) CLARICE 
DE JESUS MOREIRA, matricula 7445, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Laboratório, lotado (a) na Secretaria da Saúde -  
SESAU, pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 
01/04/1998 a 31/03/2004,  leia-se: 01/04/1998 a 
31/03/2003, a partir 01 de abril de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE SETEMBRO DE 2021. 

  ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA  
PREFEITO

DECRETO DE 24 DE SETEMBRO 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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;
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CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
01714.11.02.548.2021,

 
RESOLVE

COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Secretaria de Relações 
Institucionais do Governo do Estado da Bahia - SERIN a 
servidora GABRIELA SOARES MENDES DA SILVA, 
matricula nº 9862, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, lotada na Secretaria da Saúde - SESAU, sem 
ônus para o ente cedente, até 31 de dezembro de 2022, 
nos termos do Decreto nº 4726/2009, a partir de 24 de 
setembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO 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,

Considerando a Decisão Judicial no Processo nº 
0506417-81.2017.8.05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público 001/2013 abaixo relacionado(a), e que atendeu 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

Processo nº 0506417-81.2017.8.05.0039 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº  Nome                       Insc.            Clas.
01  Adriana Teixeira  Santos    80947669     81ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  30  DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 014/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Cria subcomissão de  Avaliação  de   Estágio  

Probatório da Secretaria de Governo – 

SEGOV.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DE 

CAMAÇARI, BAHIA, no uso das suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Cria a Subcomissão de Avaliação de Estágio 

Probatório da Secretaria de Governo de Camaçari.

Art. 2º - Designar os Servidores PEDRO SEVERO 

HOMEM, matricula nº 62293, SHIRLENE MEDEIROS 

DOS SANTOS, matricula nº 63516 e RENILDO JUNIO 

SILVA OLIVEIRA, matricula nº 834118, sob a Presidência 

do primeiro, para comporem a subcomissão de Estágio 

Probatório da Secretaria de Governo – SEGOV, 

conforme estabelecido nas Leis Municipais 407/98, 

874/08 e Decreto Municipal 4924/10 alterado pelo 

Decreto Municipal 4996/2011.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMAÇARI, BAHIA, 

EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

JOSE GAMA NEVES

SECRETARIA DE GOVERNO
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  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 

do Excelentíssimo Senhor Juiz  César Augusto 

Borges  através do Mandado de Segurança, processo 

nº 0301633-50.2014.8.05.0039   convoca o(a) 

candidato (a) classificado(a) para o cargo de: AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE-CACHOEIRINHA para 

comparecer a Rua Francisco Drummond s/n Centro 

Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 

Prédio Azul) no período de 05 A 08/10/2021 das 09:30 

às 12h00 e das 13h30 às 15h00, para apresentação dos 

seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 

(para cargos nível superior), Certif icado de 

Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 

abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 

conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 

Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 

exercício da profissão, histórico e certificado de 

conclusão do curso referente à escolaridade mínima 

exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 

nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 

por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 

Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 

MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 

verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 

profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 

residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 

nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 

nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 

reservista (sexo masculino), carteira, de identidade (RG), 

CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 

recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 

uma foto 3 x 4 recente. 

ATENÇÃO

O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.

xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral  (e-

social) e apresentar o resultado da consulta, esta deverá 

ser impressa. 

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 11/10 a 04/11/2021
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, APÓS  O PERÍODO  DE  ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS. A JUNTA MÉDICA ESTARÁ 
ENTRANDO EM CONTATO COM OS CANDIDATOS 
PARA AGENDAR A ENTREGA DOS EXAMES.

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos(duas 
incidências), com laudo e validade de até 12meses

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADO:

Processo nº 0301633-50.2014.8.05.0039

A G E N T E  C O M U N I T Á R I O  D E  S A Ú D E  -  

CACHOEIRINHA  

Nº    Nome      Insc.     Clas.
01  ARIANE LIMA DOS SANTOS  77271429    1ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
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– www.camacari.ba.gov.br a partir de 29/09/2021

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE SETEMBRO  DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 0141/2021 

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
EMPRESA MULTI GEOTECNOLOGIA E 
CONSTRUÇOES LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrumond s/n , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário da Fazenda, Sr. Joaquim José Bahia 
Menezes, brasileiro, casado, portador do RG n.º 
128860090 - SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 8 1 . 2 2 7 . 4 4 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e MULTI GEOTECNOLOGIA E 
CONSTRUÇOES LTDA, com sede Rua Jakson B. Prado, 
50, Andar 01, Sala 02, Centro, Vitória da Conquista - BA, 
CEP 45.000-465, e-mail: 
telefone (71) 99131-1034, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
19.043.455/0001-12 representada neste ato por 
Orosimbo Sandoval Neto, Sócio Diretor, brasileiro, 
Empresário, casado, portador do  RG n.º 11323808 – 
SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º 178.496.578-29,  
doravante denominada CONTRATADA, perante as 
testemunhas adiante firmadas, resolvem pactuar o 
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho do processo administrativo n.º  
00257.11.07.611.2021  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 00257.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0174/2021 (PRESENCIAL) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0380/2021

neto@multigeotecnologia.com, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa de serviços técnicos especializados para 
modernização e desenvolvimento das atividades de 
gestão territorial.

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 nos serviços nos 
limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
c o n t a  d a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 4026; Elemento de Despesa: 
339040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa Jurídica; Fonte: 0100000. Nos 
próximos exercícios vigorarão as dotações orçamentárias 
que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O valor global deste contrato é R$ 8.500.007,05 (oito 
milhões, quinhentos mil, sete reais e cinco centavos), 
constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do  lote 01,  conforme 
cópia da proposta da CONTRATADA anexa a este 
contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado mediante empenho, em até 
30(trinta) dias contados a partir da data de recebimento da 
Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação em 
vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 
relativa aos serviços efetivamente executados.

§ 1ºA nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após 
a aprovação da Medição pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias. 
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§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias pela 
Contabilidade da Secretariada Fazenda de 
Camaçari, em correspondência com as fichas 
demons t ra t i vas  dos  empregados  da  
CONTRATADA envolvidos na obra.

§ 3º No curso do contrato os quantitativos 
considerados para os efeitos de medição serão 
exclusivamente aqueles decorrentes dos 
serviços efetivamente realizados.

§ 4º Havendo erro na fatura ou descumprimento 
das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a 
CONTRATADA adote as providências 
necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerada, para efeito de pagamento, a data 
de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida.

§ 5º Nenhum pagamento será efetuado à 
contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação na imprensa 
oficial.

§ 2ºO prazo deste contrato poderá ser 
aumentado ou reduzido mediante Termo 
Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 
57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Os serviços/produtos deverão ser iniciados/executados 
conforme Anexo I - Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§ 1ºO prazo de execução dos serviços deverá 
ser em conformidade com o constante no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital do 
PREGÃO N.º 0174/2021 – (PRESENCIAL) – 
COMPEL, mediante emissão da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente, específica 
para cada item constante da Planilha de 
Serviços do Edital, Anexo II.

§ 3ºOs serviços deverão ser prestados de 
acordo com o instrumento convocatório e seus 
anexos, a Nota de Empenho, a proposta 
vencedora e as cláusulas deste instrumento.

§ 1º DOS DIREITOS

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas 
c o n d i ç õ e s  a v e n ç a d a s  e  d a  
CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e nos prazos 
convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do 
contrato.

c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir integralmente com as condições 
deste Contrato, do Termo de Referência 
(Anexo I do Pregão n.º 0174/2021 
Presencial – COMPEL), e da proposta 
apresentada,  independente  de  
transcrição;

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus 
e m p r e g a d o s  a  t r a b a l h a r  c o m  
equipamentos individuais, se for o caso;

c) Manter durante a contratação, em 
compatibilidade com as obrigações por 
ele mantidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;

d) Apresentar durante a contratação, se 
solicitado, documentos que comprovem 
está cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, 
encargos soc ia is ,  t raba lh is tas ,  
previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

e) Não utilizar esta contratação, como 
garant ia de qualquer operação 
financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
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do contribuinte, assim definido na norma tributária.

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA 
das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias 
previstas na Legislação.

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obr igações 
contratuais, às penalidades previstas na Lei 
Federal n.º 8.666/93 com alterações 
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o  
contraditório: 

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

a)até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o 
valor global do contrato;

b)superiora30(trinta)dias,noscasosemquen
ãotenhahavidoocancelamentodanotade
e m p e n h o  o u  d o c u m e n t o  
correspondente: 10% a 15% sobre o 
valor global do contrato;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em 
que haja o cancelamento da nota de 
e m p e n h o  o u  d o c u m e n t o  
correspondente: 20% sobre o valor 
global do contrato.

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 até12(doze) meses quando praticar 
ato ilícito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no âmbito da Administração 
Pública Municipal.

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

a) não atender às condições estabelecidas no 
contrato: multa de 10% a20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 10% a20%;

c) adulterar ou alterar características físicas do 

objeto contratado: multa de 20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
objeto contratado falsificado, furtado, deteriorado 
ou danificado: multa de 20% e rescisão contratual;

e) executar o objeto do contrato de forma que 
venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou 
a terceiros: multa de20%.

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo 
contrato com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor impedirá o mesmo de 
participar de outras licitações e contratações no 
âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta.

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública 
Municipal, por até 05 (cinco) anos, quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta 
Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor 
correspondente ao valor do fornecimento, após 
prévio processo administrativo, garantida a 
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração.

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá 
pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela 
Admin is t ração ,  ou ,  a inda ,  cobrada  
judicialmente.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente 
com as demais penalidades, a depender do 
grau da infração cometida pelo contratado e 
dos prejuízos causados à Administração 
Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o 
contrato.

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a 
delegação para a sanção prevista no inciso I, 
facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas.
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§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
o i to )  ho ras ,  após  p rév io  p rocesso  
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, contado da notif icação 
administrativa à Contratada, sob pena de 
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, 
reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A D É C I M A T E R C E I R A –  D A S  
RESPONSABILIDADES 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em 
conta, na apresentação de sua proposta, os 
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, 
emolumentos, encargos sociais e todas as 
despesas incidentes sobre a compra do 
m a t e r i a l ,  n ã o  c a b e n d o  q u a i s q u e r  
reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela 

autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os 
danos e prejuízos decorrentes de paralisações 
no fornecimento dos produtos e/ou produtos, 
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação 
v i g e n t e ,  q u a n d o  c o m u n i c a d o s  à  
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta 
e oito) horas da ocorrência, ou por ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio 
realizado e antes da entrega do objeto que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a 
seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, 
contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais 
valores serão imediatamente excluídos, como 
reembolso do valor que porventura tenha sido 
pago à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

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

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04(quatro) vias de 
igual teor e forma, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari – Bahia, 22 de Setembro de 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

CONTRATANTE  

OROSIMBO SANDOVAL NETO

 MULTI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA. 

CONTRATADA
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PORTARIA 085/2021
DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

Reconhece a Imunidade Tributária 
referente aos impostos municipais IPTU, 
ISS, ITIV e a isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da 
Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – 
TRSD em favor da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA 
DO TERREIRO UNZO TATETO LEMBÁ, e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando 
o disposto no art. 150, inciso VI, “b” da Constituição 
Federal de 1988, art. 159, IV e art. 189, IV ambos da Lei 
nº. 1039/2009, e do teor do Processo Administrativo nº 
01987, de 10 de fevereiro de 2015, 

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
referente ao IPTU, ISS e ITIV e fica concedida a 
ISENÇÃO da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – 
TFF e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – 
TRSD em favor da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
CULTURAL E RELIGIOSA DO TERREIRO UNZO 
TATETO LEMBÁ, inscrita no CNPJ sob o nº. 
08.394.780/0001-03, com sede na Rua Marques - 
Estradas da Cascalheira, nº 409, Loteamento Parque 
Real Serra Verde, Parque Verde, Camaçari/Bahia, CEP: 
42.804-790, conforme permissivo legal previsto no art. 
150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal do 
Brasil, art. 159, IV e art. 189, IV da Lei 1039/09, 
especificamente ao cadastro mobiliário nº 178450018 e 
inscrições imobiliárias nºs 4584, 4585, 4252 e 114171.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa apenas aos 
impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços 
em que a instituição seja contribuinte, aplicando-se no 
âmbito municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a 
isenção da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei 
nº 1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º Após o reconhecimento da isenção tributária 
relativa à Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF e 
da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, 
ambas constituídas na inscrição mobiliária municipal 
acima descrita, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entra em vigência na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 03 de janeiro 
de 2007, data de emissão do Alvará Municipal de Licença 
de Localização e Funcionamento

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETARIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 142/2021
DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

 A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01884.22.09.461.2021, de 23 de 
agosto de 2021, RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
GUARAJUBA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 36.186.634/0001-28, para a 
Construção de um Village (Guarajuba Palm Beach), 
numa área total de 3.000m², com sede na Rua Tucunaré, 
Condomínio Água, Quadra 09, Lotes 01, 02 e 03, 
Guarajuba, CEP: 42840-556, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-Ba, composto por 03 blocos (A, B e C) com 28 
unidades residenciais no total, sendo 14 térreo e 14 
primeiro andar, área gourmet, portaria, piscina, área 
verde, estacionamento e outras áreas complementares, 
nas coordenadas UTM 599.785 E e 8.601.364 S, inserido 
na Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON3, da 
Macrozona MG-ZU.2 – Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 de 
janeiro de 2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de setembro 
de 2008, Unidade de Conservação APA lagoas de 
Guarajuba (Zona A), Loteamento Guarajuba, aprovado 
em 03.12.1971, conforme Resolução n° 387 de 27 de 
fevereiro de 1991, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. manter os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
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resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados pela Empresa devidamente 
licenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática dos expurgos (entulhos) gerados no canteiro 
de obras e destiná-los à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério estabelecido pela SESP e SEDUR, 
sendo vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; c) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; d) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; e) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
Para a drenagem de águas pluviais: a) atender as 
condições do projeto aprovado; b) atender as normas 
técnicas construtivas, de segurança e operacionais; c) 
incorporar estrutura de retardo; d) buscar a parceria com 
a SEINFRA na execução do projeto; III. Para o 
esgotamento sanitário: a) atender as normas técnicas 
construtivas, de segurança e operacionais; b) garantir a 
estanqueidade das redes e demais estruturas; c) atender 
exigências da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S.A. – EMBASA; d) apresentar o projeto aprovado pela 
EMBASA Prazo: 60 (sessenta) dias; e) é vedado o 
lançamento de efluente na rede de drenagem de águas 
pluviais, em corpo hídrico e no solo; IV. Apresentar 
Projeto Paisagístico, todos os documentos e peças 
gráficas do projeto deverão ser devidamente 
assinados por profissional legalmente habilitado e 
ser acompanhados da ART referente ao projeto. 
Prazo: 30(trinta) dias; V. Priorizar a contratação de mão 
de obra local; VI. Atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia - AOP 
d e  P r o j e t o  n º  0 3 7 / 2 0 2 0  ( P r o c e s s o  n º  
01215.22.09.002.2020), emitida por esta SEDUR; VII. 
Evitar os riscos, transtornos e incômodos ao 
trânsito, a transeuntes e a vizinhança; VIII. Atender as 
condições das v iab i l idades emi t idas pe las 
Concessionárias das infraestruturas existentes; IX. 
Apresentar à SEDUR: a) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT. Prazo: trinta dias; b) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO. Prazo: trinta dias. c) Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado da ART do 
responsável. Prazo: trinta dias; X. Apresentar 
semestralmente indicadores de desempenho do 
Programa de Educação Ambiental; XI. Respeitar as 

APP - Áreas de Preservação Permanente conforme 
estabelecido no Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008 e na Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 
2012; XII. É considerada infração ambiental passível 
de multa descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Anexo VI do Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIII. 
Requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto 
ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 144/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do Amembramento 
de 02 (duas) áreas remanescentes da 
FAZENDA GENIPABU, medindo  809.813,14 
m² e 305.896,93m², localizadas na Estrada do 
Coco, km 39, Distrito de Monte Gordo, neste 
Município de Camaçari, para totalizar uma nova 
área com 1.115.710,07 m², na forma que indica:
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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 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01042.22.09.340.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Amembramento de 02 (duas) áreas 
remanescentes denominadas FAZENDA GENIPABU 
com 809.813,14 m² e com 305.896,93m², localizadas na 
Estrada do Coco, km 39, Distrito de Monte Gordo, neste 
Município de Camaçari, para totalizar uma nova área 
com 1.115.710,07 m², conforme conceito definido no 
artigo 2º da Lei nº 339/1995-Código de Urbanismo e 
Obras do Município de Camaçari, sendo as referidas 
áreas registradas no Cartório de Registro de Imóveis 1º 
Ofício sob as matrículas de nºs 24.556 e 9063, com as  
Inscrições Municipais sob. n°s 0112630 e 0105904, 
respectivamente, para totalizar uma nova área com 
1.115.710,07 m².

Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 
p r o p r i e d a d e  d a  e m p r e s a  M E L I Á  B R A S I L  
EMPREENDIMENTOS ALPHAVILLE GUARAJUBA 
FASE 2 SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº: 
39.594.461/0001-75, representada pela sua procuradora 
substabelecida, Thais Helena Versutti dos Santos, 
brasileira, casada, arquiteta e urbanista, portadora da 
Cédula de Identidade nº 47760954-5 SSP/SP e do 
CPF/MF de  n º  407 .108 .398 -04 ,  con fo rme  
Subestabelecimento de Procuração, datada de 31 de 
maio de 2021, oriundo da Procuração lavrada no 13º 
Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, Estado de 
São Paulo, em 28 de março de 2019, páginas 71/74, livro 
nº 5110, e substabelecimento datado de 10 de abril de 
2020.

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

Área sob. matrícula de nº 24.556

Partindo do marco P-45, situado no limite com a Rodovia 
BA 099 e o Condomínio Genipabu Club House (Matrícula 
nº 23.829), definido pela coordenada geográfica de 
Latitude 12°39'52.529” Sul e Longitude 38° 5'35.498” 
Oeste, Datum SIRGAS 2000 e pela coordenada plana 
UTM 8.599.784,524 m Norte e 598469,422 m Leste, 
referida ao meridiano central 39° WGr segue-se, 
confrontando neste trecho com Cond. Genipabu Club 
House (Matrícula nº 23.829), com distância de 25.14m e 
azimute plano de 123°10'50", chega-se ao marco P-46, 
de coordenada plana UTM 8599770.76m Norte e 
598490.46m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 29.92m e azimute 
plano de 123°31'22", chega-se ao marco P-47, de 
coordenada plana UTM 8599754.24m Norte e 
598515.40m Leste; deste, confrontando neste trecho 

com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 170.02m e azimute 
plano de 123°06'55", chega-se ao marco P-48, de 
coordenada plana UTM 8599661.36m Norte e 
598657.81m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Lagoa de Guarajuba, seguindo com distância de 
385.43m e azimute plano de 123°26'15", chega-se ao 
marco P-49, de coordenada plana UTM 8599448.97m 
Norte e 598979.45m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula 
nº 17.952), seguindo com distância de 45.74m e azimute 
plano de 123°29'54", chega-se ao marco P-50, de 
coordenada plana UTM 8599423.73m Norte e 
599017.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 61.00m e azimute 
plano de 123°13'11", chega-se ao marco P-51, de 
coordenada plana UTM 8599390.31m Norte e 
599068.62m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 15.49m e azimute 
plano de 123°11'33", chega-se ao marco P-52, de 
coordenada plana UTM 8599381.83m Norte e 
599081.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.77m e azimute 
plano de 123°25'14", chega-se ao marco P-53, de 
coordenada plana UTM 8599380.85m Norte e 
599083.06m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.00m e azimute 
plano de 128°07'18", chega-se ao marco P-54, de 
coordenada plana UTM 8599380.24m Norte e 
599083.85m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 20.31m e azimute 
plano de 123°42'57", chega-se ao marco P-55, de 
coordenada plana UTM 8599368.96m Norte e 
599100.74m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 35.33m e azimute plano de 
123°21'02", chega-se ao marco P-56, de coordenada 
plana UTM 8599349.54m Norte e 599130.26m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
46.32m e azimute plano de 123°19'35", chega-se ao 
marco P-57, de coordenada plana UTM 8599324.09m 
Norte e 599168.96m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 99.61m e azimute 
plano de 123°24'09", chega-se ao marco P-58, de 
coordenada plana UTM 8599269.25m Norte e 
599252.12m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 32.43m e azimute plano de 
122°39'53", chega-se ao marco P-59, de coordenada 
plana UTM 8599251.75m Norte e 599279.41m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
49.40m e azimute plano de 123°19'09", chega-se ao 
marco P-60, de coordenada plana UTM 8599224.62m 
Norte e 599320.70m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 8.31m e azimute 
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plano de 123°08'45", chega-se ao marco P-1, de 
coordenada plana UTM 8599220.07m Norte e 
599327.65m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
36.75m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-2, de coordenada plana UTM 8599192.99m 
Norte e 599302.81m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 221°48'32", chega-se ao 
marco P-3, de coordenada plana UTM 8599155.11m 
Norte e 599268.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-4, de coordenada plana UTM 8599116.38m 
Norte e 599236.02m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 147.12m e azimute plano de 219°38'19", chega-se ao 
marco P-5, de coordenada plana UTM 8599003.09m 
Norte e 599142.17m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 16.38m e raio de R57.87m, chega-se ao 
marco P-6, de coordenada plana UTM 8598989.61m 
Norte e 599132.95m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 
6.558), seguindo com distância de 414.69m e azimute 
plano de 303°13'41", chega-se ao marco P-7, de 
coordenada plana UTM 8599216.85m Norte e 
598786.07m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), 
seguindo com distância de 351.48m e azimute plano de 
211°36'45", chega-se ao marco P-8, de coordenada 
plana UTM 8598917.52m Norte e 598601.83m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Luiz Paulo 
Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), seguindo com 
distância de 420.71m e azimute plano de 123°14'4", 
chega-se ao marco P-9, de coordenada plana UTM 
8598686.95m Norte e 598953.72m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 78.88m e raio 
de R4277.48m, chega-se ao marco P-10, de coordenada 
plana UTM 8598643.85m Norte e 598887.66m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 88.67m e raio 
de R321.93m, chega-se ao marco P-11, de coordenada 
plana UTM 8598585.55m Norte e 598821.23m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 168.02m e raio 
de R627247.25m, chega-se ao marco P-12, de 
coordenada plana UTM 8598458.42m Norte e 
598711.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 22.88m e raio de R155.45m, chega-se ao 
marco P-13, de coordenada plana UTM 8598643.85m 
Norte e 598887.66m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 2 SPE Ltda (Matrícula nº 9.063), 
seguindo com distância de 981.69m e azimute plano de 
309°56'15", chega-se ao marco P-42, de coordenada 
plana UTM 8599072.46m Norte e 597942.50m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 495.50m 
e azimute plano de 36°27'25", chega-se ao marco P-43, 
de coordenada plana UTM 8599471.00m Norte e 
598236.93m Leste; deste, confrontando neste trecho 

com Faixa de Domínio da Rodovia BA 099, seguindo 
com distância de 13.26m e azimute plano de 36°12'25", 
chega-se ao marco P-44, de coordenada plana UTM 
8599481.70m Norte e 598244.77m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 099, seguindo com distância de 377.36m e 
azimute plano de 36°34'14", chega-se ao marco P-45, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Área sob. matrícula de nº  9.063

Partindo do marco P-40, situado no limite com a Rodovia 
BA 099 e Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 1 SPE Eireli (Matrícula nº 44.779), 
definido pela coordenada geográfica de Latitude 
12°40'23.360” Sul e Longitude 38° 5'58.497” Oeste, 
Datum SIRGAS 2000 e pela coordenada plana UTM 
8.598.790,71 m Norte e 597.733,69 m Leste, referida ao 
meridiano central 39° WGr; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Domínio da Rodovia BA 099, 
seguindo com distância de 64,22m e azimute plano de 
36°44'45", chega-se ao marco P-41, de coordenada 
plana UTM 8598842,17m Norte e 597772,11m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 286,48m 
e azimute plano de 36°29'48", chega-se ao marco P-42, 
de coordenada plana UTM 8599072,46m Norte e 
597942,50m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 2 SPE Ltda (Matrícula nº 24.556), 
seguindo com distância de 981,69m e azimute plano de 
129°56'15", chega-se ao marco P-21, de coordenada 
plana UTM 8598442.27m Norte e 598695.20m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 72,82m e raio 
de 155,45m, chega-se ao marco P-22, de coordenada 
plana UTM 8598409.14m Norte e 598631.09m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 103,75m e raio 
de 470567,32m, chega-se ao marco P-23, de 
coordenada plana UTM 8598384.20m Norte e 
598530.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 173,71m e raio de 333,48m, chega-se ao 
marco P-24, de coordenada plana UTM 8598301.36m 
Norte e 598379.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 35,24m e raio de 531474,60m, chega-
se ao marco P-25, de coordenada plana UTM 
8598276.99m Norte e 598354.48m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Meliá Brasil 
Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 1 Spe 
Eireli (Matrícula nº 44.779), seguindo com distância de 
805,79m e azimute plano de 309°36'31", chega-se ao 
marco P-40, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 3° - A área resultante do Amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:
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ÁREA UNIFICADA

Partindo do marco P-45, situado no limite com a BA 099 e 
o Condomínio Genipabu Club House, definido pela 
coordenada geográfica de Latitude 12°39'52.529” Sul e 
Longitude 38° 5'35.498” Oeste, Datum SIRGAS 2000 e 
pela coordenada plana UTM 8.599.784,524 m Norte e 
598469,422 m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr segue-se, confrontando neste trecho com Cond. 
Genipabu Club House (Matrícula nº 23.829), com 
distância de 25.14m e azimute plano de 123°10'50", 
chega-se ao marco P-46, de coordenada plana UTM 
8599770.76m Norte e 598490.46m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Cond. Genipabu Club 
House (Matrícula nº 23.829), seguindo com distância de 
29.92m e azimute plano de 123°31'22", chega-se ao 
marco P-47, de coordenada plana UTM 8599754.24m 
Norte e 598515.40m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 170.02m e azimute 
plano de 123°06'55", chega-se ao marco P-48, de 
coordenada plana UTM 8599661.36m Norte e 
598657.81m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Lagoa de Guarajuba, seguindo com distância de 
385.43m e azimute plano de 123°26'15", chega-se ao 
marco P-49, de coordenada plana UTM 8599448.97m 
Norte e 598979.45m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula 
nº 17.952), seguindo com distância de 45.74m e azimute 
plano de 123°29'54", chega-se ao marco P-50, de 
coordenada plana UTM 8599423.73m Norte e 
599017.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 61.00m e azimute 
plano de 123°13'11", chega-se ao marco P-51, de 
coordenada plana UTM 8599390.31m Norte e 
599068.62m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 15.49m e azimute 
plano de 123°11'33", chega-se ao marco P-52, de 
coordenada plana UTM 8599381.83m Norte e 
599081.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.77m e azimute 
plano de 123°25'14", chega-se ao marco P-53, de 
coordenada plana UTM 8599380.85m Norte e 
599083.06m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.00m e azimute 
plano de 128°07'18", chega-se ao marco P-54, de 
coordenada plana UTM 8599380.24m Norte e 
599083.85m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 20.31m e azimute 
plano de 123°42'57", chega-se ao marco P-55, de 
coordenada plana UTM 8599368.96m Norte e 
599100.74m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 35.33m e azimute plano de 
123°21'02", chega-se ao marco P-56, de coordenada 
plana UTM 8599349.54m Norte e 599130.26m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
46.32m e azimute plano de 123°19'35", chega-se ao 

marco P-57, de coordenada plana UTM 8599324.09m 
Norte e 599168.96m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 99.61m e azimute 
plano de 123°24'09", chega-se ao marco P-58, de 
coordenada plana UTM 8599269.25m Norte e 
599252.12m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 32.43m e azimute plano de 
122°39'53", chega-se ao marco P-59, de coordenada 
plana UTM 8599251.75m Norte e 599279.41m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
49.40m e azimute plano de 123°19'09", chega-se ao 
marco P-60, de coordenada plana UTM 8599224.62m 
Norte e 599320.70m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 8.31m e azimute 
plano de 123°08'45", chega-se ao marco P-1, de 
coordenada plana UTM 8599220.07m Norte e 
599327.65m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
36.75m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-2, de coordenada plana UTM 8599192.99m 
Norte e 599302.81m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 221°48'32", chega-se ao 
marco P-3, de coordenada plana UTM 8599155.11m 
Norte e 599268.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-4, de coordenada plana UTM 8599116.38m 
Norte e 599236.02m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 147.12m e azimute plano de 219°38'19", chega-se ao 
marco P-5, de coordenada plana UTM 8599003.09m 
Norte e 599142.17m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 16.38m e raio de R57.87m, chega-se ao 
marco P-6, de coordenada plana UTM 8598989.61m 
Norte e 599132.95m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 
6.558), seguindo com distância de 414.69m e azimute 
plano de 303°13'41", chega-se ao marco P-7, de 
coordenada plana UTM 8599216.85m Norte e 
598786.07m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), 
seguindo com distância de 351.48m e azimute plano de 
211°36'45", chega-se ao marco P-8, de coordenada 
plana UTM 8598917.52m Norte e 598601.83m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Luiz Paulo 
Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), seguindo com 
distância de 420.71m e azimute plano de 123°14'4", 
chega-se ao marco P-9, de coordenada plana UTM 
8598686.95m Norte e 598953.72m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 78.88m e raio 
de R4277.48m, chega-se ao marco P-10, de coordenada 
plana UTM 8598643.85m Norte e 598887.66m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 88.67m e raio 
de R321.93m, chega-se ao marco P-11, de coordenada 
plana UTM 8598585.55m Norte e 598821.23m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
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desenvolvendo um arco com distância de 168.02m e raio 
de R627247.25m, chega-se ao marco P-12, de 
coordenada plana UTM 8598458.42m Norte e 
598711.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 22.88m e raio de R155.45m, chega-se ao 
marco P-21, de coordenada plana UTM 8598643.85m 
Norte e 598887.66m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 72,82m e raio de 155,45m, chega-se ao 
marco P-22, de coordenada plana UTM 8598409.14m 
Norte e 598631.09m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 103,75m e raio de 470567,32m, chega-
se ao marco P-23, de coordenada plana UTM 
8598384.20m Norte e 598530.38m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 173,71m e raio 
de 333,48m, chega-se ao marco P-24, de coordenada 
plana UTM 8598301.36m Norte e 598379.93m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 35,24m e raio 
de 531474,60m, chega-se ao marco P-25, de 
coordenada plana UTM 8598276.99m Norte e 
598354.48m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 1 Spe Eireli (Matrícula nº 44.779), 
seguindo com distância de 805,79m e azimute plano de 
309°36'31", chega-se ao marco P-40, de coordenada 
plana UTM 8.598.790,71 m Norte e 597.733,69 m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 64,22m 
e azimute plano de 36°44'45", chega-se ao marco P-41, 
de coordenada plana UTM 8598842,17m Norte e 
597772,11m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Domínio da Rodovia BA 100, seguindo 
com distância de 286,48m e azimute plano de 36°29'48", 
chega-se ao marco P-42, de coordenada plana UTM 
8599072,46m Norte e 597942,50m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 099, seguindo com distância de 495.50m e 
azimute plano de 36°27'25", chega-se ao marco P-43, de 
coordenada plana UTM 8599471.00m Norte e 
598236.93m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Domínio da Rodovia BA 100, seguindo 
com distância de 13.26m e azimute plano de 36°12'25", 
chega-se ao marco P-44, de coordenada plana UTM 
8599481.70m Norte e 598244.77m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 101, seguindo com distância de 377.36m e 
azimute plano de 36°34'14", chega-se ao marco P-45, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Técnico em Agrimensura Adão Pedro Alves de 
Oliveira sob. Registro de n° 26580003000135, nos 
termos da TRT de n° BR20211324327.

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE SETEMBRO DE 
2021.

  AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ORDEM DE REINÍCIO

Autorizamos a Empresa CM CONSTRUTORA EIRELI,
CNPJ 05.083.003/0001-50 a reiniciar em 10 de outubro 
de 2021, a execução de obras de terraplanagem e 
drenagem na comunidade de Buri Satuba, no município 
de Camaçari, Bahia., conforme contrato 0394/2020, 
ficando seu prazo final previsto para 10 de dezembro de 
2021.

Camaçari-BA, 27 de setembro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Ciente,

ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO
CPF 420.035.045-91

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0218/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
–AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 19/10/2021 a partir das 08h00min; 
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Abertura: 20/10/2021, às 09h00min; Disputa: 
20/10/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º: 899249 Tel.: (71) 3621-6879/6880. Jussara 
Souza de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

 
PREGÃO N.º 0220/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS (BOMBA À VÁCUO, EXAUSTOR 
DE AMBIENTE, MOTOR PARA ENDODONTIA MAIS 
C ON TR A Â N G U L O,  TU R B IN A C ON J U N TO 
ODONTOLÓGICO E MOCHO), PARA ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE E AO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI-BA.  Acolhimento: 19/10/2021 a partir 
das 13h00min; Abertura: 20/10/2021, às 13h00min; 
Disputa: 20/10/2021, às 14h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º:  899293 Tel.: (71) 3621-6879/6880. Jussara 
Souza de Oliveira - Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0232/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de suplementos nutricionais, para 
atendimento ao Programa de Complementação 
Alimentar - destinados aos indivíduos portadores de 
intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de má 
absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho 
digestivo e indivíduos com desnutrição grave ou 
patologias com aumento da demanda nutricional, como 
câncer e Diabetes Mel l i tus em tratamento 
supervisionado na rede de saúde do município de 
Camaçari-Ba. Acolhimento: 20/10/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 21/10/2021, às 09h00min; Disputa: 
21/10/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: . 
Licitação n.º: 899378. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0233/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço de 
KITS HIGIENE para a disponibilização aos usuários do 
Centro POP na Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES. Acolhimento: 18/10/2021 a partir 
das 08h00min; Abertura: 19/10/2021, às 09h00min; 
Disputa: 19/10/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações:   
Licitação n.º: 899709. Tel.: (71) 3621-6655. Aracele 
Santos  de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 0137/2021 (ELETRONICO) – COMEL, 
cujo objeto é Registro de preços para aquisição de 
eletrodoméstico (BEBEDOURO DE COLUNA PARA 
GARRAFÃO 20L), para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Municipal 01/10/2021. Diego Manoel Oliveira da Paixão – 
Pregoeiro da COMPEL.

www.licitacoes-e.com.br

www.licitacoes-e.com.br

 www.licitacoes-e.com.br.

www.licitacoes-e.com.br

  

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO –          N.º 0107/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de sonda retal, tubete ginecológico, 
caixa porta lâminas, sonda uretral, para atender as 
Unidades de Saúde do município. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/09/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0385/2021 – 
PREGÃO Nº 0107/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda 
retal, tubete ginecológico, caixa porta lâminas, sonda 
uretral, para atender as Unidades de Saúde do 
município. PROMITENTE FORNECEDOR: SAUDE 
MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0386/2021 – 
PREGÃO Nº 0107/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda 
retal, tubete ginecológico, caixa porta lâminas, sonda 
uretral, para atender as Unidades de Saúde do 
município. PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0387/2021 – 
PREGÃO Nº 0107/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de sonda 
retal, tubete ginecológico, caixa porta lâminas, sonda 
uretral, para atender as Unidades de Saúde do 
m u n i c í p i o .  P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  
QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
02/09/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DE SAÚDE.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0409/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA DUNA ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0409/2020, firmado originalmente em 15 de julho de 
2020, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 01 
(um ) mês, de modo que, a partir de 28 de Setembro de 
2021, passará a viger até 28 de Outubro  de 2021. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo Contrato nº 0409/2020, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DO SALDO REMANESCENTE: Para a 
execução do serviço objeto do contrato ora aditivado, 
declaram as partes que existe um saldo remanescente 
no valor de R$ 1.616.685,81 (um milhão, seiscentos e 
dezesseis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
e um centavos) nada mais sendo devido à contratada 
além dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em plena vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originárias não modificadas por 
este Instrumento DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 28 
de setembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
M U N I C Í P I O .  D U N A E N G E N H A R I A LT D A .  
CONTRATADA.
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PORTARIA Nº 054/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO ESTADO 

DA BAHIA, no uso das atribuições legais, embasado no 

Processo de Pensão Por Morte nº 00057.07.10.372.2021. 

RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 22 de setembro de 2021, o art.4º da 

Portaria Nº 016/2021 de 04 de maio de 2021, referente ao 

benefício de Pensão Por Morte concedido à Sra. RENEUDE 

SOARES DOS SANTOS (cônjuge), instituído pelo ex segurado 

(aposentado) DOMINGOS MANOEL DOS SANTOS, devendo 

a referida portaria retroagir os seus efeitos a 16/03/2021, data 

do Óbito, ressalvando a possibilidade de revisão do benefício 

quando do retorno das atividades presenciais no âmbito da 

administração pública municipal frente à pandemia do COVID-

19, conforme Decreto Municipal Nº 7314/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 16/03/2021, data do óbito.

 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES                                                                           

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 055/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO ESTADO 

DA BAHIA, no uso das atribuições legais, embasado no 

Processo de Pensão Por Morte nº 00042.07.10.372.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 22 de setembro de 2021, o art.4º da 

Portaria Nº 015/2021 de 20 de abril de 2021, referente ao 

benefício de Pensão Por Morte concedido à Sra. MARIA 

VELLOSO DE CARVALHO BAPTISTA (companheira), e 

RICARDO BAPTISTA VIEIRA (filho maior inválido) instituído 

pelo ex segurado (aposentado) FERNANDO PAULO 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021.

NOGUEIRA VIEIRA, devendo a referida portaria retroagir os 

seus efeitos a 14/02/2021, data do Óbito, ressalvando a 

possibilidade de revisão do benefício quando do retorno das 

atividades presenciais no âmbito da administração pública 

municipal frente à pandemia do COVID-19, conforme Decreto 

Municipal Nº 7314/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 14/02/2021, data do óbito.

 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

                    Realizada em 02/09/2021 

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

Diego Silva de Souza 

Diego Rodrigues de Magalhães 

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 

administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Eduardo Reichert – Investidores Institucionais da XP Asset 

Management

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 

02/2021

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representante da XP ASSET 

MANAGEMENT;

Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021.
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Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 

um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 

comunicação Microsoft Teams, 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, DIEGO 

RODRIGUES DE MAGALHÃES, DIEGO SILVA DE SOUZA, 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a participação dos 

seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 

especial I e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. Além de 

EDUARDO REICHERT, representante da XP ASSET 

MANAGEMENT. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 

verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 

seguinte pauta: a) videoconferência com representante da 

XP ASSET MANAGEMENT; 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 EDUARDO 

REICHERT, o qual agradeceu a oportunidade por estar 

participando mais uma vez da reunião com o Comitê de 

Investimentos. Continuamente, informou que encaminhou por 

e-mail para todos os participantes da reunião, um material de 

divulgação com alternativas de investimentos em fundos 

internacionais para investidores qualificados. Explicou que, 

como dispõem de 40 fundos disponíveis, não seria viável falar 

sobre cada um. Sendo assim, frisou que todos podem ficar à 

vontade para demandar maiores informações de fundos que 

identificarem como oportunidades, bem como para que ele 

possa esclarecer possíveis dúvidas. Ressaltou que no material 

mencionado também demonstra a exposição dos fundos por 

região do globo. Em seguida, falou que selecionou para 

apresentar  ao Comitê,  o fundo XP INFLAÇÃO 

REFERENCIADO IPCA FIRF LP, CNPJ nº 14.146.491/0001-

98. Relatou ser um fundo de renda fixa, enquadrado no artigo 

7º, III, “a” da Resolução nº 3922/2010. Que tem como objetivo 

superar o IPCA no longo prazo, com uma volatilidade esperada 

igual à do IPCA. Teve início 29/02/2012, cobra taxa de 

administração 0,5% a.a., Benchmark IPCA. Informou que, por 

ser um fundo referenciado, pelo menos 95% da carteira precisa 

ser composta em ativos do índice de referência. E que, 

portanto, a maior parte da sua composição é em títulos 

públicos. O gestor de recursos solicitou a palavra, e disse que 

tem observado que os fundos referenciados em IPCA no ano de 

2021 não estão conseguindo entregar o percentual da inflação. 

O que relatou ser um problema sério, que está sendo 

vivenciado, visto que, a inflação segue aumentando e nem os 

fundos que tem como premissa alcançar a inflação estão 

atingindo o resultado esperado. Em decorrência disso, 

ressaltou que está programado para ser abordado na reunião 

do Comitê de Investimentos sobre a compra direta de títulos 

públicos.  Ao retomar a palavra, EDUARDO REICHERT, 

inteirou que é permitido que o RPPS compre até 100% da 

carteira em título público. Frisou que  a instrução normativa 

SPREV nº 004/2018,  disciplina a forma de comprovação, pelos 

RPPS, do cumprimento dos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º 

do art. 16 da Portaria MPS nº 402/2008, com redação dada pela 

Portaria MF nº 577/2017, para contabilização dos títulos de 

emissão do Tesouro Nacional integrantes de suas carteiras de 

investimentos pelos respectivos custos de aquisição 

acrescidos dos rendimentos auferidos (“marcação na curva”). E 

que esta mesma instrução normativa possibilita que o RPPS 

faça duas marcações distintas, seja na curva, que é comprar e 

registrar na contabilidade exatamente pela taxa acordada ou 

pelo mercado, registrando mensalmente o resultado do fundo. 

Ademais, comunicou que é possível consultar diariamente as 

taxas médias dos títulos públicos pelo site da ANBIMA. Ato 

contínuo, falou que o resultado mencionado pelo gestor de 

recursos se dá pelo efeito da marcação a mercado e abertura 

das taxas. E que a única forma de conseguir a taxa acordada e 

não oscilar mensalmente em um título é pela marcação na 

curva, mas que o RPPS só consegue fazer desta forma através 

dos títulos públicos. Argumentou que, o fundo XP INFLAÇÃO 

REFERENCIADO IPCA FIRF LP está entregando anualmente 

desde o seu lançamento, em média IPCA + 5%, ou seja, muito 

próximo da meta atuarial. Como fator positivo, ressaltou ser um 

resultado obtido através de exposições baixas em ativos muito 

conhecidos. Em seguida, informou que montou um comparativo 

com todos os fundos da carteira do ISSM enquadrados nos 

artigos 7º, I e 7º, IV contra o fundo XP INFLAÇÃO 

REFERENCIADO IPCA FIRF LP em um gráfico de risco e 

retorno. Informou que em 12 meses o fundo XP INFLAÇÃO 

apresentou maior retorno do que todos os fundos da carteira, 

inclusive do que fundos que tem volatilidade maior. Em 24 

meses, conseguiu entregar 14%, que é mais do que ativos que 

tem a mesma volatilidade ou ainda dos que tem o dobro da 

volatilidade dele. Dito isso, expressou ser uma boa alternativa 

para a renda fixa, sendo um dos melhores fundos que possui na 

plataforma da XP. E se colocou à disposição para 

esclarecimento de dúvidas. Por fim, o gestor de recursos, 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 

informou que, em razão das reuniões estarem sendo realizadas 

via plataforma de comunicação por meio de videoconferência, 

estando cada participante em local distinto, ficará dispensada a 

assinatura do representante da XP ASSET MANAGEMENT, 

EDUARDO REICHERT, devendo, para tanto, ser assinada 

pelos demais participantes. E nada mais havendo passível de 

registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de 

Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a participação 

de todos e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na 
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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.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / GESTOR DE RECURSOS

MEMBRO NATO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS

MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA - MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES – MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA

ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ACÁCIA CHAVES REIS

CHEFE DE GABINETE – CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 

SECRETÁRIA

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 09/09/2021

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

Diego Silva de Souza 

Diego Rodrigues de Magalhães 

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 

administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Rodrigo Figueiredo Silva – Supervisor comercial poder público 

da ASSET do Banco Itaú

Keslley Romanelli Crispim – Representante da ASSET do 

Banco Itaú

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 

02/2021

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representantes da ASSET do Banco 

Itaú;

Reunião

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

um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de comunicação 

Microsoft Teams, 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, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, DIEGO 

SILVA DE SOUZA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 

participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, 

assessora especial I e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 

gabinete. Além de RODRIGO FIGUEIREDO SILVA e KESLLEY 

ROMANELLI CRISPIM, representantes da ASSET do Banco Itaú. 

A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do 

quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: 

a) videoconferência com representantes da ASSET do Banco 

Itaú; 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, teceu 

breves considerações sobre o cenário econômico global e 

comunicou que em decorrência do aumento constante da taxa 

Selic durante o ano de 2021, a meta atuarial também tem se 

elevado. Desse modo, mesmo com a entrada de investimentos 

no exterior e com aplicações em renda variável, não está sendo 

possível atingir o resultado almejado. Isto posto, perguntou aos 

representantes da ASSET do Banco Itaú, quais oportunidades de 

investimentos estão disponíveis em seu portfólio, que possam 

corroborar para um melhor desempenho da carteira do Instituto. 

Com a palavra, KESLLEY ROMANELLI CRISPIM comentou que 

a meta atuarial considera um percentual alto de juro real, o que no 

cenário macroeconômico atual se torna inatingível. E que, 

portanto a recomendação seria continuar descorrelacionando os 

investimentos. Em seguida, falou sobre a KINEA, empresa 

afiliada ao Grupo ITAÚ, gestora de private equity focada na 

execução de investimentos em empresas brasileiras que sejam 

líderes de mercado ou líderes regionais e preferencialmente 

atuantes nos segmentos da área de saúde, educação e 

tecnologia. Logo, comentou que o fundo PRIVATE EQUITY V 

seria uma opção de descorrelação, tanto com a bolsa brasileira, 

quanto no exterior. Ao pedir a palavra, DIEGO SILVA DE SOUZA 
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perguntou sobre oportunidades de produtos dentro do Ibovespa, 

como por exemplo, small caps em potencial, ou fundos que 

tenham grande chance de crescimento no repique que está 

sendo esperado na bolsa brasileira.  KESLLEY ROMANELLI 

CRISPIM falou que considera os fundos de ações livres como 

uma boa opção, pois são voltados para ações small caps e 

também faz uma mescla de diversos índices. Dito isso, 

recomendou os fundos a seguir discriminados ITAÚ 

IN S T IT U C ION A L A Ç ÕE S  P H OE N IX  F U N D O D E  

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, 

CNPJ nº 23.731.629/0001-07. Tem por objetivo ter flexibilidade 

para explorar oportunidades em ações sem qualquer 

compromisso de seguir índices de mercado: Gestão baseada em 

análise fundamentalista dos ativos com alto potencial de 

valorização no médio-longo prazo. Estratégia complementada 

por análise de oportunidades com horizonte de maturação de 

curto prazo. Escolha de ações não orientada por índices de 

mercado. Cobra taxa de administração de 2,00% a.a. Taxa de 

Performance de 20% do que exceder 100% do IBOVESPA. Cota 

de aplicação: D+0; Cota de resgate: D+21 e crédito do resgate: 

D+23. Obteve rentabilidade de 13,56% nos últimos 12 meses e 

em 2021 4,76%. ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL 

FICFI, CNPJ nº 36.347.815/0001-99. Tem como estratégia contar 

com robusta análise bottom up, avaliando os fundamentos, saúde 

financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes 

de mercado. O portfólio da estratégia é concentrado, com cerca 

de 20 ações, sem restrição de marketcap e alocação tática em 

caixa. Cobra taxa de administração de 2,00% ao ano. Taxa de 

Performance de 20% do que exceder 100% do Ibovespa. Cota de 

aplicação: D+0 Cota de resgate: D+21 Crédito do resgate: D+23. 

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 

16.718.302/0001-30. Relatou ser uma estratégia de renda 

variável, que realiza profunda análise investigativa para 

encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e 

atratividade ainda não precificadas pelo mercado. Com foco em 

empresas de qualidade que geram retorno no longo prazo e 

flexibilidade para maior exposição a valor em momentos de 

otimismo. Cobra taxa de administração máxima de 2,50% a.a. 

Taxa de Performance de 20% do que exceder 100% do 

IBOVESPA. Obteve rentabilidade de 11,39% nos últimos 12 

meses e em 2021 -2,56%. ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA 

ATIVO, CNPJ nº 08.817.414/0001-10. Benchmark Ibovespa. 

Relatou que é um fundo de fundos que tem por objetivo aplicar 

seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 

como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que 

tenham como principal fator de risco a variação de preços de 

ações admitidas à negociação no mercado organizado, 

buscando rentabilidade superior à do Índice Bovespa – Ibovespa. 

Cobra taxa de administração de 1,5% a.a. Não cobra taxa de 

performance. Cota de Aplicação D+1, Cota de Resgate (dias 

úteis) D+2, Crédito do Resgate (dias úteis) D+2. Finalizou 

apresentando o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA 

FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 29.241.799/0001-

90. Discorreu que o fundo é uma alternativa para investimentos 

em renda fixa, com gestão ágil e dinâmica nos mercados de juros 

nominais e reais. Tem por objetivo superar o CDI no longo prazo, 

cuja estratégia consiste na atuação comprada ou vendida em 

taxas de juros reais e nominais, inclinação de curva e inflação, 

com flexibilidade para capturar oportunidades de curto e médio 

prazos. Possui taxa de administração 0,5% a.a. Taxa de 

Performance de 20% do que exceder 100% do CDI. Cota de 

aplicação/resgate: D+0; Crédito do resgate: D+1. Obteve 

rentabilidade de 3,66% nos últimos 12 meses e em 2021 2,90%. 

Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 

ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões 

estarem sendo realizadas via plataforma de comunicação por 

meio de videoconferência, estando cada participante em local 

distinto, ficará dispensada a assinatura dos representantes da 

ASSET do Banco Itaú, RODRIGO FIGUEIREDO SILVA e 

KESLLEY ROMANELLI CRISPIM, devendo, para tanto, ser 

assinada pelos demais participantes. E nada mais havendo 

passível de registro, o gestor de recursos e membro nato do 

Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 

ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 

participação de todos e eu, 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.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / GESTOR DE RECURSOS

MEMBRO NATO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS

MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA - MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES – MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA

ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ACÁCIA CHAVES REIS

CHEFE DE GABINETE – CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 

SECRETÁRIA
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