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PORTARIA Nº 00212/2021
 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional 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  

01946.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JACIARA TEIXEIRA DE 

JESUS SILVA, matricula nº 61320, lotado (a) na 

Controladoria Geral do Municipio - CGM, de 

ASSISTENTE ADM NÍVEL I, para ASSISTENTE ADM 

NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE NOVEMBRO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 

DECRETO Nº 7665/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00079.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
Artigo 40, § 1°, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal 
de 1988 combinado com o artigo 1º da Lei Federal 
10.887/04 e de acordo com o disposto nos artigos 18 e 45 
da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, 
à servidora CÍCERA MARIA MARINHO OLIVEIRA, 
matrícula 8986, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor I, 40H, classe 4, nível I, referência F, lotada na 
Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 3.499,15 
três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-

á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações posteriores, não possuindo paridade com o 

servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 03 de dezembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO
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PORTARIA N° 0013/2021
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021  

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com fulcro nos arts. 87 e 88 
que dispõe sobre o gozo de férias desfrutadas pelos 
servidores, da Lei Municipal n° 407 de 30 de agosto de 
1998, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari, Lei nº 1522/2017 de 28 de dezembro de 2017 
e Lei nº 1624/2020 de 24 de abril de 2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE

REVOGAR a portaria nº 0013/2020, publicada no D.O.M. 
nº 1570 de 23 de dezembro de 2020, que concedeu  30 

dias de férias ao (a) servidor (a)  MARIA EUNICE 
GOMES DOS SANTOSA, matricula 61551, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor II, 
lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, referente 
ao período aquisitivo de 14/06/2016 a 13/06/2017, a partir 
de 10 de dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 015 /2021
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Designa os servidores responsáveis 

pela Gestão, Recebimento e Fiscalização  

do Contrato de materiais e serviços  

celebrados entre a Empresa PR NET 

INFOR. COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 

PROJETOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA-ME e a Prefeitura 

Municipal de Camaçari.

 O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI,

ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67 

da Lei Federal nº 8666/1993 e no uso de suas atribuições  

legais.

	RESOLVE	

 Art.1° Designa os servidores responsáveis pela

Gestão, Recebimento e Fiscalização do Contrato de  

materiais e serviços celebrados entre a Empresa PR 

Net Infor. Comércio e Serviços em Projetos e 

Tecnologia da Informação Ltda - me e a Prefeitura 

Municipal de Camaçari.

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

publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE

CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

JOSÉ GAMA NEVES

SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 191/2021
DE 17 DE NOVEMBRO 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 02006.22.09.461.2021, de 01 de 
setembro de 2021,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à PH 
GESTÃO E CONSULTORIA S.A, inscrita no CNPJ sob 
n° 25.311.856/0001-09, com sede na Rodovia BA 099, 
Estrada do Coco, S/N, Guarajuba Shopping, Sala 02, SU 
102, CEP: 42.840-310 Guarajuba, Distrito de Monte 
Gordo, para a Implantação de um Apart-Hotel 
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(Guarajuba Boutique Apart-Hotel), com área total de 
1.783,00m², na Avenida Humaitá, Área Remanescente 
da Fazenda Gajerus, limítrofe ao Loteamento Guarajuba, 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba, 
composto por 14 Apart's e salas comerciais, deck, 
portaria, piscina, área verde, estacionamento e outras 
áreas complementares, nas coordenadas UTM 600.380 
E e 8.601.646 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 (Zonas A e B), 
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 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 
p r io r i tá r io  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. Realizar Projeto 
Paisagístico, de acordo com a aprovação da SEDUR; 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 de 
P r o j e t o  n º  0 3 9 / 2 0 2 1  ( P r o c e s s o  n º  
01873.22.09.002.2020), emitida por esta SEDUR; VII. 
Evitar os riscos, transtornos e incômodos ao trânsito, a 
transeuntes e a vizinhança; VIII. Apresentar 
viabilidades das Concessionárias de infraestruturas 
existentes e atender as condições emitidas pelas 
mesmas – EMBASA, COELBA, SESP E STT 30 (Trinta) 
dias; IX. Remover apenas as árvores autorizadas 
através do processo 02538.22.09.829.2021; X. 
Apresentar à SEDUR: a) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT. Prazo: 30 (trinta) dias; b) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. Prazo30 (trinta) 
dias; c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA, acompanhado da ART do responsável. Prazo: 30 
(trinta) dias; XI. Apresentar semestralmente indicadores 
de desempenho do Programa de Educação Ambiental; 
XII. 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; XIII. 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; 
XIV. 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 17  DE NOVEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0290/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
contratação de serviço de locação de Estrutura Tubular e 
Tendas a serem utilizados nos eventos realizados e 
apoiados pela Administração Municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 21/12/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 22/12/2021, às 09h00min; Disputa: 
22/12/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 912591. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0294/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de preços para 
aquisição de material de limpeza (cera líquida alto brilho 
perfumada 750 a 850ml / detergente alvejante e 
desengordurante 1l / papel toalha interfolhado 02 dobras 
branco) para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração 
Municipal.  . Acolhimento: 20/12/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 21/12/2021, às 09h00min; 
Disputa: 21/12/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações:  www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6665/6880. Diego 912845
Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N.º 0282/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que fica SUSPENSA a 
sessão de abertura, acolhimento das propostas de 
preços e disputa do PREGÃO N.º 0282/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para eventual aquisição de KIT ENXOVAL para 
recém nascido destinado aos usuários atendidos pelos 
serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania -SEDES, prevista para: Acolhimento: 
13/12/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
14/12/2021, às 09h00 e Disputa: 14/12/2021, às 10h00. 
Informaremos a nova data oportunamente. Camaçari, 
08 de dezembro de 2021. Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira da COMPEL.

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

PREGÃO Nº 0136/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL

Nas atas de registro de preços do Pregão nº 
0136/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL, publicado no 
Diário Oficial do Município de nº 1796 pagina 07 de 08 
em dia 26 de novembro de 2021. 

ONDE SE LE :

LEIA- SE :

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0162/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro 
de preços para aquisição de sabonete líquido sem 
enxágüe, para atender as Unidades de Saúde do 
município  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2021. .
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0488/2021 – 
PREGÃO Nº 0162/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
sabonete líquido sem enxágüe, para atender as 
Unidades de Saúde do município.  PROMITENTE 
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FORNECEDOR: L. PASSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde – SESAU, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0150/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: ONCOSETTE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; VALOR 
GLOBAL: R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos 
reais); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: MS 
HOSPITALAR EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 27.670,00  
(vinte e sete mil seiscentos e setenta reais).DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 03/12/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0479/2021 – 
PREGÃO Nº 0150/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0480/2021 – 
PREGÃO Nº 0150/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: , conforme MS HOSPITALAR EIRELI
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Educação – SEDUC, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0252/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de gêneros alimentícios ( Açúcar demerara) 
destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. LOTE 
01: PROMITENTE FORNECEDOR: LKB COMERCIO 
LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 238.000,00 (duzentos e 
trinta e oito mil reais); DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/12/2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO – 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-SEDUC.
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0470/2021 – 
PREGÃO Nº 0252/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios ( Açúcar demerara) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR : , conforme  LKB COMERCIO LTDA
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Educação – SEDUC, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0200/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de gêneros alimentícios (Arroz parboilizado 
integral, macarrão integral, vinagre, leite de coco, extrato 
de tomate, proteína de soja, arroz parboilizado, massa 
alimentícia para sopa e arroz polido) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Públ ica Municipal  LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: SUPRIMAIS  
ATACADISTA LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 66.450,00 
(sessenta e seis  mil quatrocentos e cinquenta  
reais); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: LKB  
COMERCIO LTDA ; VALOR GLOBAL: R$ 51.700,00 
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(cinquenta e  um   mil setecentos   reais);LOTE 
03:FRACASSADO LOTE 04: LKB COMERCIO LTDA 
VALOR GLOBAL: R$ 238,950,00(DUZENTOS E TRINTA 
E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) 
LOTE 05:  VALOR  MERCEARIA DO GORDINHO EIRELI
GLOBAL: R$ 85.400,00(OITENTA E CINCO MIL E 
QUATROCENTOS REAIS)  LOTE 07: RMR 
AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA BENEF E EMP 
DE CE VALOR GLOBAL: R$ 140.000,00 (CENTO E 
QUARENTA  MIL  REAIS) )  LOTE 08: RMR 
AGROINDUSTRIA COM ATACADISTA BENEF E EMP 
DE CE VALOR GLOBAL 54.900,00(CINQUENTA E 
QUATRO MIL E NOVENCENTOS REAIS) LOTE 09: 
MERCEARIA DO GORDINHO EIRELI VALOR GLOBAL: 
180.000,00(CENTO E OITENTA MIL REAIS)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0471/2021 – 
PREGÃO Nº 0200/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Arroz parboilizado integral, macarrão 
integral, vinagre, leite de coco, extrato de tomate, 
proteína de soja, arroz parboilizado, massa alimentícia 
para sopa e arroz polido) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR : SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA,  
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
0472/2021 – PREGÃO Nº 0200/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO Registro de preço para aquisição de 
gêneros alimentícios (Arroz parboilizado integral, 
macarrão integral, vinagre, leite de coco, extrato de 
tomate, proteína de soja, arroz parboilizado, massa 
alimentícia para sopa e arroz polido) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 

Administração Pública Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR : LKB COMERCIO LTDA, conforme  
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0473/2021 – 
PREGÃO Nº 0200/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Arroz parboilizado integral, macarrão 
integral, vinagre, leite de coco, extrato de tomate, 
proteína de soja, arroz parboilizado, massa alimentícia 
para sopa e arroz polido) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR : MERCEARIA DO GORDINHO EIRELI,  
conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0474/2021 – 
PREGÃO Nº 0200/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Arroz parboilizado integral, macarrão 
integral, vinagre, leite de coco, extrato de tomate, 
proteína de soja, arroz parboilizado, massa alimentícia 
para sopa e arroz polido) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR : RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO 
A T A C A D I S T A ,  B E N E F I C I A M E N T O  E  
EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA, conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-
SEDUC.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0146/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A REDE ABERTA DAS 
O R G A N I Z A Ç Õ E S  D A S O C I E D A D E  C I V I L  
ORGANIZADA DE CAMAÇARI. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira (DOS PRAZOS) do Contrato nº 0146/2017, 
firmado originalmente firmado em 10 de novembro de 
2017, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 10 de 
novembro de 2021, passará a viger até 10 de novembro 
de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, e por força do instrumento 
contratual o valor básico anual estimado com base na 
Tabela Municipal de R$281.968,80 (duzentos e oitenta e 
um mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos) e Tabela Nacional de R$6.307.251,36 (seis 

milhões, trezentos e sete mil, duzentos e cinqüenta e um 
reais e trinta e seis centavos) perfazendo o valor global 
de R$6.589.220.16 (seis milhões, quinhentos e oitenta e 
nove mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos), 
conforme dotação orçamentária, o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência, 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: 4023 ELEMENTOS DE DESPESA: 33,90. 
39.00 e FONTE: 6102000/0114000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 01 de Novembro de 2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. REDE ABERTA DAS 
O R G A N I Z A Ç Õ E S  D A S O C I E D A D E  C I V I L  
ORGANIZADA DE CAMAÇARI. CONTRATADA.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 106/2017, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
prorrogar o prazo da vigência do Instrumento do Contrato 
nº 106/2017, firmado, originariamente, em 01 de agosto 
de 2017, e já prorrogado por igual período, cujo objeto é a 
prestação de serviços de Segurança, Resgate e 
Prevenção de Acidentes (Salva-Vidas), para garantir a 
Segurança dos Banhistas na Orla do Município de 
Camaçari, Bahia. DO PRAZO: Por força deste Termo 
Aditivo, fica prorrogado o prazo do Contrato n° 106/2017, 
por mais 06 (seis ) meses, sendo que a partir de 01 de 
Dezembro de 2021, passará a viger até o dia 01 de Junho 
de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor de R$ 2.599.508,34  
(dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, 
quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos), 
proporcional ao período ora aditado, o qual permanece 
inalterado. A impossibilidade de alteração do preço 
especificada no caput deste artigo fica ressalvada na 
hipótese de atualização decorrente de convenção 
coletiva de trabalho da categoria, de forma a garantir a 
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro do 
contrato.  As despesas do presente termo serão por meio 
de Ação nos 6003, Elemento 33.90.39, Fonte: 0100.000. 
Fica mantida a forma de pagamento constante no bojo do 
Contrato Original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 26 de Novembro de 
2021. ARLENE LIMA ROCHA. MUNICÍPIO. MAP 
SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE 
CESSÃO DE USO N° 002/2020 FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O ESTADO DA BAHIA. 
OBJETO: Este Termo tem por objeto a rescisão unilateral 
do TERMO DE CESSÃO DE USO N° 002/2020 firmado  
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com o ESTADO DA BAHIA, já devidamente qualificado 
no referido termo, cujo objeto é o supra indicado. DA 
RESCISÃO UNILATERAL: Por força do presente Termo 
de Rescisão, o CEDENTE dá por rescindido 
unilateralmente o termo acima referido a partir  de 24 de 
novembro de 2021 em razão da supremacia do interesse 
público.DA ASSINATURA: Camaçari – BA,  24 de 
Novembro de  2021. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

DESPACHO Nº 92 /2021

Em conformidade com a LeI Municipal nº 407/1998, art. 
28 e Lei Municipal nº 997/2009, art.16, INDEFIRO o 
pedido de Reversão da aposentadoria requerida pela 
aposentada ROSEANE LEAL FRAGA, através do 
processo Administrativo nº 00087.07.10.377.2021. 
Camaçari/BA, 06 de dezembro de 2021.

ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

																		  				               
Realizada em 20/10/2021

Par t i c ipaçãoMembros  na tos  do  Comi tê  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
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Eduardo Barão – Representante da SMI Consultoria
Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 
Consultoria
Álvaro Desidério – Representante da SMI Consultoria

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião
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) O que ocorrer;

Anexos
1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela 
SMI Consultoria – setembro/2021;
2)Rentabilidade da carteira – 19/10/2021;
3)Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento – setembro/2021;

ReuniãoAos vinte dias do mês de outubro 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 
Comp lemen ta r  n º  1644 /2020 ,  reun i ram-se  
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO 
R O D R I G U E S  D E  M A G A L H Ã E S ,  E R N Â N I  
BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete, além de EDUARDO 
BARÃO, RODRIGO MALHEIROS REMOR E ÁLVARO 
DESIDÉRIO, representantes da SMI CONSULTORIA. A 
teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação 
do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 
seguinte pauta: a) 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) 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 
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supracitados, destacando a participação dos 
representantes da SMI Consultoria, EDUARDO BARÃO, 
RODRIGO MALHEIROS REMOR E ÁLVARO 
DESIDÉRIO. Em seguida, passou a palavra para 
RODRIGO MALHEIROS REMOR abordar sobre o 
primeiro item da pauta, a) atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado, com a palavra, o consultor teceu breves 
considerações sobre o mercado financeiro mundial. 
Sobre o cenário externo ressaltou que se espera a 
continuidade do processo de retomada econômica ao 
redor do mundo, com países finalmente se recuperando 
totalmente das quedas observadas em 2020. No entanto, 
mencionou que não está descartada a possibilidade de 
desaceleração das economias. Continuamente, citou 
que, devido ao forte aumento da demanda por insumos 
para produção de energia, que não foi acompanhado por 
aumento da oferta, tem causado escassez de energia ao 
redor do mundo. Discorreu que, esse descompasso entre 
oferta e demanda deve se normalizar ao longo do ano. 
Explanou que, a principal consequência da crise 
energética, a inflação, que já está em patamares altos, 
deve continuar pressionada em todo o globo. Ato 
contínuo, relatou sobre o cenário interno. Comunicou 
que, a eleição presidencial no Brasil deve trazer ainda 
maior volatilidade para os mercados brasileiros do que o 
usual, devido a polarização política que gera 
instabi l idade e maior propensão a gastos,  
desencadeando maior risco fiscal. Além disso, destacou 
que outros pontos de incerteza estão relacionados a 
como os dois principais candidatos conduzirão a 
economia a partir de 2023 e como será o comportamento 
do Congresso em 2022. Aduziu que a forte queda na 
economia brasileira no ano de 2020 poderá ser 
compensada já no crescimento de 2021, segundo 
expectativas. No entanto, esclareceu que para o ano 
seguinte, as perspectivas são menos otimistas. 
Destacou que, um dos fatores que afetam a expectativa 
para 2022 é a falta de chuvas, que tem causado danos na 
produção energética do Brasil desde setembro de 2020, 
e se tornou um problema ao longo de 2021. E para o ano 
que vem, não há sinais claros de melhora desse quadro. 
Declarou que a crise hídrica, gera menor oferta de 
energia, com isso é necessário o acionamento das 
termelétricas, aumentando a inflação e possivelmente 
estagnando a atividade. Sendo assim, embora o 
mercado de trabalho tenha apresentado melhora 
segundo diversas métricas ao longo de 2021, a 
recuperação do emprego deve continuar lenta em 2022. 
Ainda sobre a inflação, relatou sobre a aceleração que 
tem ocorrido fortemente em 2021 e que já contagia as 
expectativas para o ano que vem. Comunicou que o 
Banco Central tem tentado levar a inflação para a para a 
meta em 2022, mas ainda é incerto se conseguirão fazê-
lo. Com relação ao cenário político, informou que mesmo 
trazendo grande incerteza para o cenário fiscal, o fato é 
que os indicadores fiscais de 2021 se comportaram de 
maneira mais favorável do que se estimava 
anteriormente. Já o cenário fiscal para 2022, ano 
eleitoral, traz maiores incertezas. Citou como possíveis 
ameaças ao cenário fiscal no ano que vem: estouro no 
teto de gastos; aumento dos juros que comprometa 
trajetória da dívida brasileira; aumento de gastos pela 
gestão atual na tentativa de garantir reeleição. Falou que 

os riscos atrelados ao cenário eleitoral devem aumentar 
a percepção de risco-país pelos investidores 
internacionais em 2022. Relatou que a taxa de câmbio 
deve se manter estressada até o fim de 2021, e 
provavelmente se manterá em níveis elevados ao longo 
de 2022. Seguiu apresentando em tela as expectativas 
do mercado, com base no relatório Focus, para 2021 e 
2022, respectivamente: IPCA 8,69% e 4,18%; PIB 5,01% 
e 1,50%; Câmbio R$ 5,25 e R$ 5,025 e Selic 8,25% a.a. e 
8,75% a.a. Ao pedir a palavra, o membro DIEGO SILVA 
DE SOUZA perguntou se o recente salto na oferta de 
títulos públicos pode ser considerado um “voo de barata”, 
expressão utilizada no mercado financeiro que significa 
rentabilizar positivamente em períodos curtos. 
RODRIGO MALHEIROS REMOR justificou que períodos 
de incerteza como o que está ocorrendo sempre gera 
uma deterioração no mercado, e no caso da renda fixa 
desencadeia o aumento nos juros oferecidos pelo 
tesouro direto. ÁLVARO DESIDÉRIO reiterou a fala do 
seu colega e acrescentou que nesse momento em que os 
juros futuros estão subindo, tem gerado oportunidade no 
segmento de títulos públicos federais, pois são ativos de 
baixo risco de crédito, e tem surgido boas opções em 
vértices mais curtos, que podem ser marcados na curva e 
entregar resultados superiores a meta atuarial. O gestor 
de recursos informou que, por cautela o Comitê de 
Investimentos está estudando a possibilidade de aportar 
diretamente em títulos públicos e que o assunto também 
será abordado na reunião com o Conselho Administrativo 
e Previdenciário. Sugeriu ainda, que seja feita a inclusão 
dos títulos públicos – Art. 7º, I, A da Resolução CMN nº 
3922/2010 na estratégia alvo da política de 
investimentos. Dando prosseguimento a reunião, 
ÁLVARO DESIDÉRIO abordou sobre a carteira de 
investimentos do ISSM. Ressaltou que, a distribuição dos 
índices ANBIMA na carteira está bem adequada e que o 
resultado está aquém do esperado devido a transição de 
política monetária que saiu da deflação para a inflação. 
Mas reforçou que considera como posicionamento ideal, 
pois no momento da retomada do crescimento da 
economia a carteira acompanhará esse desempenho. 
Do ponto de vista de estratégia, parabenizou o Instituto 
por ter feito aportes em fundos no exterior e segmentos 
de multimercados, pois estes têm apresentado um 
resultado melhor do que os fundos nacionais. O gestor de 
recursos solicitou a palavra e indagou aos 
representantes da SMI Consultoria se a estratégia que 
vem sendo seguida pelo Comitê de Investimentos em 
realizar aportes gradativos no segmento do exterior e 
aumentar posição no benchmark CDI, deve ser mantida. 
ÁLVARO DESIDÉRIO respondeu que sugere manter a 
estratégia de aportar entre 0,5 a 1% do PL em fundos do 
exterior, de preferência voltados para o mercado 
americano. Com relação aos aportes no benchmark CDI 
considerou que analisando a relação risco x retorno, 
considera ser uma boa estratégia para o momento. 
Dando continuidade à reunião, o gestor de recursos 
agradeceu a presença dos representantes da SMI 
CONSULTORIA, encerrando   a participação dos 
mesmos na reunião. Em seguida, passou a palavra para 
o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, abordar sobre o 
próximo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o qual, 
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em posse do relatório de rentabilidade da carteira de 
investimentos, oriundo da SMI Consultoria, comunicou 
que, vários foram os fatores que contribuíram para que o 
mês de setembro fosse difícil para os mercados internos 
e externos: tensão sobre o ambiente regulatório chinês, 
crise da segunda maior incorporada chinesa, crise 
energética em vários países, estresse político e fiscal no 
Brasil, entre outros. Com o IPCA de 1,16, a meta para o 
mês ficou em 1,61. Relatou que diante de tantas 
incertezas no mercado financeiro, o alcance da meta 
ficou em -70%, resultado que reflete bem o cenário atual. 
Sobre a renda fixa informou que performou 
positivamente, mas boa parte do ganho real dessas 
aplicações foi atenuada pela inflação galopante do país e 
que a renda variável teve uma volatilidade acima do 
normal, devido ao processo de estagflação (inflação alta 
e crescimento muito baixo) da economia brasileira. Com 
relação aos fundos multimercados e os investimentos no 
exterior, mencionou que também acompanharam as 
incertezas dos mercados globais, apresentando 
resultados negativos. E no que concerne aos índices de 
riscos da carteira, no mês de setembro eles 
permaneceram dentro dos limites da P.I. de 2021: a 
Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 4,9431 (a 
volatilidade máxima em 12 meses, segundo a P.I. é de 
9%) e quanto ao VAR, a carteira do instituto apresentou 
nos últimos 12 meses um VAR de 8,1319 (na P.I. vigente, 
essa perda máxima aceitável está na ordem de 12% 
anual). Continuamente, 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 gestor de recursos sugeriu que seja mantida a 
estratégia adotada com relação aos aportes gradativos 
que estão sendo realizados em fundos do artigo 9º-A, II, 
da Resolução nº 3922/2010. Bem como, manter o aporte 
do que exceder de novos recursos no benchmark CDI, 
conforme recomendação da SMI Consultoria discutida 
na reunião de hoje. Assentadas tais premissas, o gestor 
de recursos defendeu que seja feito o aporte de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em fundo do 
artigo 9º-A, II de preferência voltado para a economia 
americana. Além de propor o resgate no montante de 
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo FUNDO 
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIVA RENDA 
FIXA, CNPJ nº 23.215.097/0001-55 para aportar em 
fundos com benchmark CDI. Em seguida, passou para o 
próximo item da pauta, d) elaboração da proposta de 
fluxo dos resgates e aplicações previstas para o mês 
em curso e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior, após profundos debates, levando em 
consideração as sugestões apresentadas pelo gestor de 
recursos, bem como os níveis de risco e retorno da 
carteira de investimentos, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, por unanimidade, realizar as 
seguintes movimentações financeiras: (i) resgate de R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais) do FUNDO CAIXA 
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIVA RENDA FIXA, 
CNPJ nº 23.215.097/0001-55 e aplicação do respectivo 
valor em fundos com benchmark CDI; 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 outubro/2021 será 
efetuado com os recursos do FUNDO CAIXA FIC 
BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIVA RENDA FIXA, CNPJ 
nº 23.215.097/0001-55. Ato contínuo, passou 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 da 
seguinte forma (i) aporte de R$2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) em fundo do artigo 9º-A, II, de 
preferência voltado para a economia americana. (ii) o 
que exceder alocar no benchmark CDI. 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, ficarão dispensadas 
as assinaturas de EDUARDO BARÃO, RODRIGO 
MALHEIROS REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO, 
representantes da SMI CONSULTORIA devendo, para 
tanto, ser registrada a 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

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE – CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

									                    Realizada em 25/10/2021 

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
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)Aprovação do Relatório de gestão de investimentos de 
setembro/2021;
b)Aprovação do Relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos - 3º trimestre de 2021;
c)Adequação da minuta da Política de Investimentos do 
ano de 2022 elaborada pela SMI Consultoria;
d)O que ocorrer;

Anexo
e)Tabela com limite de alocação dos recursos;
f) Minuta da Política de Investimentos do ano de 2022 
elaborada pela SMI Consultoria;

Reunião
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e vinte e um, às 14h30min, por intermédio da 
plataforma de comunicação Google Meet, em 
videoconferência, atendendo às determinações da Lei 
Comp lemen ta r  n º  1644 /2020 ,  reun i ram-se  
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO 
R O D R I G U E S  D E  M A G A L H Ã E S ,  E R N Â N I  
BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete 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) 
aprovação do Relatório de gestão de investimentos 
de setembro/2021; b) aprovação do Relatório de 
prestação de contas do Comitê de Investimentos – 3º 
trimestre de 2021; c) adequação da minuta da Política 
de Investimentos do ano de 2022 elaborada pela SMI 

Consultoria; d) 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, 
informou que os relatórios de gestão de investimentos de 
setembro/2021 e de prestação de contas do Comitê de 
Investimentos do 3º trimestre de 2021 foram 
encaminhados previamente a todos os presentes, 
permitindo assim que verificassem a necessidade de 
ajustes e/ou correções. Continuamente, passou para o 
primeiro item da pauta, apresentando em tela o Relatório 
de gestão de investimentos de setembro/2021 e 
submetendo-o para validação, o qual foi aprovado, por 
unanimidade, pelos membros do Comitê de 
Investimentos. O gestor de recursos 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. Ato 
contínuo, passou para o segundo item da pauta, b) 
aprovação do Relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos – 3º trimestre de 2021, o qual 
projetou em tela o referido relatório. Após a exposição foi 
colocado em votação e aprovado, por unanimidade, 
pelos membros do Comitê de Investimentos. Em 
seguida, o gestor de recursos comunicou que o relatório 
será submetido para apreciação e aprovação do 
Conselho Administrativo e Previdenciário, bem como 
pelo Conselho Fiscal, em atendimento aos critérios de 
melhores práticas de gestão. Ressaltou que, após as 
devidas aprovações será disponibilizado para consulta 
no site do ISSM. Dando continuidade à reunião, passou 
para o próximo item da pauta, c) adequação da minuta 
da Política de Investimentos do ano de 2022 
elaborada pela SMI Consultoria, onde discorreu sobre 
a necessidade de realizar alguns ajustes na minuta da 
Política de Investimentos, a fim de adequá-la às 
estratégias que já vêm sendo adotadas pelo Comitê de 
Investimentos, bem como às diretrizes do manual do Pró-
Gestão, considerando que o ISSM continua aderente à 
certificação de nível II. Continuamente, o gestor de 
recursos apresentou em tela, um comparativo a minuta 
da Política de Investimentos do ano de 2022 elaborada 
pela SMI Consultoria. Informou que o material foi 
disponibilizado previamente a todos os presentes, com o 
intuito de franquear a oportunidade para eventuais 
sugestões e colaborações por parte dos membros do 
Órgão Colegiado e convidados. Abertos os debates, 
após análises e considerações, os membros do Comitê 
de Investimentos aprovaram, por unanimidade, as 
seguintes alterações na minuta da Política de 
Investimentos: (i) no item 1.4, a substituição da palavra 
“ou” por “e”, onde se lê “A Política de Investimentos deve 
ser elaborada anualmente, podendo ser revista e 
alterada durante o decorrer do ano de 2022, conforme 
entendimento conjunto da Diretoria, Comitê de 
Invest imentos e Conselho Administrat ivo e 
Previdenciário”. (ii) no item 1.6.1, exclusão do trecho 
descrito a seguir. “De forma complementar, poderá 
contar, com as informações geradas pelo estudo de ALM, 
que tem como objetivo, auxiliar na montagem da carteira 
de investimentos com uma visão de compatibilizar o fluxo 
financeiro com suas obrigações previdenciárias. Para 
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isso, contará com o auxílio do ALM, uma ferramenta que 
visa proteger a sustentabilidade e a saúde de um sistema 
de previdência. O objetivo principal é administrar as 
variantes de riscos, por isso se mostra útil para uma 
gestão estratégica de instituições que gerenciam longo 
prazos. ” O gestor de recursos justificou que essa é uma 
decisão do Comitê, não sendo necessário constar na 
Política de Investimentos. (iii) no item 2.1, substituição do 
índice de referência INPC por IPCA e os Juros real 
aproximado com a taxa de 4,84%. (iv) no item 2.2.2, 
exclusão do índice INPC. (v) nos itens 4.1.1 e 4.1.2 nova 
redação assim descrita: 4.1.1 de Gestor/Diretor/Gerente 
Financeiro para Diretoria Executiva e 4.1.2 de Conselho 
de Administração/Administrativo/Deliberativo para 
Conselho Administrativo e Previdenciário.  (vi) inclusão 
do subitem 4.1.3 com a redação a seguir descrita: 
Conselho Fiscal: Analisar e atestar o fiel cumprimento da 
Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário, fiscalizar o cumprimento 
da legislação e normas em vigor, além de propor à 
Diretoria Executiva as medidas que julgar de interesse 
para resguardar a lisura e transparência da 
administração do ISSM e sugerir medidas para sanar 
eventuais irregularidades encontradas. (vii) no item 
5.4.2, subitens A e B incluir a seguinte redação: “É 
ressalvada para ambas as situações (investimento e 
desinvestimento) a possibilidade de recomendação 
diversa do Comitê de Investimentos de forma 
fundamentada por maioria absoluta de seus membros”. 
(viii) no item 5.5.1, exclusão da palavra Diretoria onde se 
lê “ficando a Diretoria/Comitê de Investimentos 
responsáveis pela conduta dos processos de 
investimentos e desinvestimentos, observando os limites 
da Resolução CMN nº 3922/2010 e alterações, além dos 
limites estipulados nesta Política de Investimentos. (ix) 
no item 5.5.2, exclusão do termo CDI. (x) no item 5.5.3, 
subitem A - exclusão da palavra presencial. (xi)  no item 
6, inclusão dos subitens descritos a seguir:  6.1.2. Em se 
tratando de alocações em gestores e/ou produtos 
financeiros enquadrados no art. 7º, VII, B, bem como nas 
hipóteses previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução 
CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, não existentes na 
carteira do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
– ISSM até 31/12/2021, deverão ser submetidas a 
aprovação prévia do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, exceto se o valor investido em cada fundo 
de investimento for inferior a 1% (um por cento) do 
Patrimônio Líquido do ISSM no último dia útil do mês 
anterior à aplicação. 6.1.3. As decisões do Comitê de 
Investimentos relativas à aprovação de alocações de 
recursos e desinvestimentos de valores superiores a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), serão 
previamente autorizadas pelo Conselho Administrativo e 
Previdenciário, observadas as regras existentes no 
Regimento Interno do Comitê de Investimentos e no 
Regimento Interno do ISSM. 6.1.4. Ultrapassado o valor 
global estipulado no item 6.1.2, novos aportes só serão 
permitidos com a prévia anuência do Conselho 
Administrativo e Previdenciário, ressaltando que tal 
chancela só se faz necessária uma única vez, estando o 
fundo, a partir de então, apto a receber aportes 
observando-se os limites de alçada do Comitê de 
Investimentos, especialmente o previsto no item 6.1.3 
acima, e os demais limites e restrições contidos nesta 

Política de Investimentos. 6.1.5. Serão efetuadas apenas 
aplicações em fundos que contenham crédito privado na 
sua carteira, se estes forem considerados de baixo risco 
de crédito, preferencialmente com a classificação 
mínima (BBB) por agência estrangeira classificadora de 
risco. 6.1.6. É vedada a aplicação em fundos 
Multimercados que aloquem mais de 50% (cinquenta por 
cento) do patrimônio em FIP (Fundos de Investimentos 
em Participações) e FII (Fundos de Investimentos 
Imobiliários). O limite máximo será de 10% (dez por 
cento) do total de aplicação em cotas de um mesmo 
Fundo de Investimento Imobiliário. 6.1.7. Para 
aplicações em quaisquer fundos que tenham mais de 
20% (vinte por cento) de sua carteira em ativos 
enquadrados como FIP (Fundos de Investimentos em 
Participações) e FII (Fundos de Investimentos 
Imobiliários) serão adotadas as mesmas cautelas do item 
5.5.3. (xii)  no item  7, a coluna Estratégia Alvo passa a 
vigorar conforme anexo 1, que será integrada a presente 
ata. (xiii) no item 8.1, inclusão da competência conjunta   
da Diretoria e do Comitê de Invetimentos. (xiv) no 
subitem 9.1.3, inclusão da alínea B: Na hipótese de 
suspensão dos repasses das contr ibuições 
previdenciárias e/ou parcelamentos o limite mínimo de 
liquidez será alterado conforme plano de contingência 
específico estabelecido no item 11.1.4. (xv)  no item  11, 
inclusão do subitem 11.1.4 Suspensão de repasse: O 
gestor de recursos do RPPS deve convocar o Comitê, em 
até 5 dias úteis da data que tomar conhecimento do não 
repasse das contribuições e/ou parcelamento, devendo 
definirem em conjunto as medidas necessárias visando 
adequar o limite mínimo de liquidez da carteira de 
investimentos para diminuir os riscos de solvência dos 
benefícios e ainda os riscos de resgates inoportunos de 
investimentos de risco. (xvi) no item 13, inclusão na 
redação: “assim como a Resolução nº 001/2021 do 
Conselho Administrativo e Previdenciário”. Após a 
finalização das adequações, o gestor de recursos 
informou que a minuta da Política de Investimentos será 
encaminhada à SMI Consultoria, para conhecimento das 
alterações. Além disso, informou que, caso seja 
necessário será marcada uma nova reunião com o 
Comitê de Investimentos para revisão final da minuta, 
para que possa ser encaminhada para apreciação e 
deliberação do Conselho Administrativo e Previdenciário. 
E nada mais havendo passível de registro, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, 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
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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

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 25611.07.12.727.2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 011/2021

RATIFICAÇÃO

Ernani Bernardino Alves de Sena, Diretor 

Superintendente em exercício do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, no 

uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no 

parecer da Procuradoria deste Instituto e no artigo 25, 

inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI da Lei 

Federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis 

federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, 

RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a 

Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) 

para operacionalização da compensação financeira 

entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes 

próprios de previdência social dos servidores públicos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem 

recíproca de tempo de contribuição para efeito de 

aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo 

Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e 

Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, de 2 de julho de 2020.

E autoriza a emissão do empenho da despesa, no valor 

de R$ 21.600,00 (vinte um mil, seiscentos reais) em favor 

da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

– DATAPREV S/A.s, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.656.809/0001.76, cujo pagamento far-se-á após a 

emissão da Fatura e da Nota Fiscal.

Camaçari-BA, 02 de dezembro de 2021.

ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
25611.07.12.727.2021

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL torna pública a contratação realizada em 
02/12/2021, através da Inexigibilidade de Licitação nº 
011/2021, fundamentada no Artigo 25, inciso II, 
combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666/93, objetivando a Contratação de serviço SaaS 
(Software as a Service) para operacionalização da 
compensação financeira entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes 
próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo 
de contribuição para efeito de aposentadoria, em 
cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 
20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 
15.829, de 2 de julho de 2020, fornecido pela Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV 
S/A., CNPJ 00.656.809/0001.76.

Valor global: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos 
reais)

DOTAÇÃO:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
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Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 

Técnicos e Administrativos

Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ

Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime Próprio de 

Previdência Social

ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE N° 007/2021: 
PERMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO — STT, PERMISSIONÁRIA: 
COOPERATIVA  MISTA DE RADIO TAXI DOS 
MOTORISTAS DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita regularmente no CNPJ sob o n° 
16.308.223/0001/50. OBJETO E FINALIDADE: 
exploração do serviço de transporte especial, autorizando 
o número de 20 (Vinte) vagas, na categoria "TÁXI 
ESPECIAL". nos termos dos artigos 81 a 86 do Decreto 
Municipal n° 3.142/99 com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Municipal n° 4.860/2010, assim considerando o 
serviço de transporte de passageiros comuns, realizados 
nos pontos fixados pela PERMITENTE para esta 
finalidade, bem como, o transporte de funcionário, 
passageiro, e/ou autorizados pelas Pessoas Jurídicas de 
Direito Privado com a qual a PERMISSIONÁRIA venha a 

firmar contrato de prestação de serviço de transporte 
conforme especificação das pessoas e dos trajetos no 
instrumento respectivo e, desde que está última 
caracterize-se por atividade esporádica e secundária; 
DOS VEICULOS E SUAS CARACTERISTICAS: Só será 
admitido o ingresso no serviço de transporte denominado 
"TÁXI ESPECIAL", frota composta por veículos, nos 
termos do artigo 82 do Decreto Municipal n° 3.142, de 20 
de abril de 1999, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Municipal n°. 4.860, de 06 de abril de 2010 e 
desde que em excelente estado de conservação, sem 
prejuízo da padronização na cor prata e com logotipo 
próprio de PERMISSIONÁRIA, conforme modelo 
previamente aprovado. A operação do sistema de 
exploração do serviço de transporte denominado "TÁXI 
ESPECIAL" é permitida aos veículos integrantes da frota 
da PERMISSIONÁRIA, com no máximo dois anos de 
fabricação, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; DO 
PRAZO E DA VIGÊNCIA: O presente termo é outorgado 
em caráter precário, pelo período de 05(cinco) anos, 
contados a partir da sua assinatura. Esta permissão 
poderá ser modificada ou revogada unilateralmente pelo 
PEMITENTE, a qualquer tempo, não gerando direito 
indenizatório de qualquer natureza: DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS; As PERMISSIONÁRIA terão o prazo de 
90 (Noventa) dias para apresentação de todos os 
documentos exigidos nos termos do Decreto Municipal n° 
3.142, de 20 de abril de 1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Municipal n° 4.860. de 06 de 
abril de 2010 e demais legislações aplicáveis neste 
TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE TÁXI ESPECIAL 
sob de cassação da permissão; Assinatura 01/12/2021, 
ALFREDO BRAGA DE CASTRO, Diretor Superintendente 
da STT. SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO — STT.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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