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Conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2018 os candidatos convocados 
deverão apresentar os seguintes exames médicos:

a) Exames comuns aos candidatos convocados: 
Hemograma – válido por até 03 meses; 
Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
VDRL – válido por até 03 meses; 
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla Viral, 
Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina); 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria e 
Fundoscopia) – válido por até 6 meses

b) Exames específicos para as candidatas convocadas 
do sexo feminino: 
Avaliação ginecológica (Preventivo com Colposcopia, 
Citologia Oncótica e Microflora vaginal) válido por até 6 
meses, com Relatório Ginecológico. 

c) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 

d) Exames específicos para as candidatas convocadas 
do sexo feminino a partir de 40 anos: Mamografia – 
válido por 12  meses.

e) Exames específicos para os candidatos 
convocados do sexo masculino a partir de 40 anos:
PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses. 

CONVOCADO:

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 002/2018. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 
site – a partir 03/08/2022www.camacari.ba.gov.br 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 03 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS SESAU - Nº 002/2018 DE 17/05/2018

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
o(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no 
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018, para os 
cargos de FONOAUDIÓLOGO E  PSICÓLOGO ÁREA DE 
SAÚDE MENTAL – ÁREA DE SAÚDE,   para 
comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo (GESEL/SECAD - 1º andar – Prédio Azul da 
Prefeitura), nos dias 09 a 11/08/2022 das 09h00 às 12h00 
e das 13h30min às 16h00min, para apresentação dos 
seguintes documentos originais e cópias:
Diploma de Ensino superior, Título de Especialista 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão, 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 14 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio (do candidato), 
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).

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/in
dex.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever ser 
impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 15/08 A 13/09/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-6974 
APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

PSICÓLOGO ÁREA DE SAÚDE MENTAL - ÁREA DE SAÚDE 
Nº. Nome Insc. Clas. 
01 DAIANE DOS SANTOS MACEDO 370 6ª 

 
FONOAUDIÓLOGO 

Nº. Nome Insc. Clas. 
01 JEANDERSON DE JESUS ALBUQUERQUE 249 10ª 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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CONTRATO Nº 0267/2022

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-
MÉDICO HOSPITALARES

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

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, 
doravante denominado CONTRATANTE, e OK BIOTECH 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES, com sede na Av. 
Gupe, 10767, galpão 25, sala 09, Jardim Belval, Barueri - 
SP, e-mail: licitacao@okbiotech.com.br, (11) 99282-
4747, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 36.441.185/0001-17, 
representada neste ato por Fernanda Jacintho Augusto, 

o  portador da carteira de identidade n. 21.868.409-5, 
SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
186.991.168-70, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho do processo administrativo 
n.º 00151.11.07.611.2021  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 00151.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 122/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 27/04/2021
d) Ata de Registro de Preços n.º 0353/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de tiras 
reativas para glicemia com fornecimento de aparelho 
glicosimetro em regime de comodato, para atender as 
Unidades de Saúde do município, conforme Anexo I do 
Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 
Registro de Preços em epígrafe.

Parágrafo único -	 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 
65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO

O valor deste contrato é R$ 63.700,00 (Sessenta e três mil 
e setecentos reais), fixo e irreajustável, inclusos todos os 
custos e despesas decorrentes de transporte 
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

§ 1º   Havendo prorrogação no prazo contratual, após 
12 (doze) meses da apresentação da proposta, 
poderá haver reajustamento de preço, ficando 
definido o INPC - Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor do IBGE, como índice de preço 
básico a ser utilizado nos cálculos de 
reajustamento, ou outro na forma da Lei.
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CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o 
decurso do prazo de pagamentos será 
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir 
da data em que estas forem cumpridas, caso em 
que não será devida atualização financeira.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto 
contratado deverá ser apresentado pela 
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, em duas 
vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos 
prazos estabelecidos na sua proposta, após 
assinatura do contrato ou por outros instrumentos 
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 
8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

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

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

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

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

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

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

§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

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

II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais 
indicados na Cláusula Oitava deste 
Contrato, descrito(s) e especificado(s) na 
sua proposta, em perfeitas e absolutas 
condições de uso, inclusive quanto à sua 
qualidade e prazos de validade mediante 
c o n f e r ê n c i a  o b r i g a t ó r i a  p e l a  
CONTRATANTE.

III. Manter durante a execução do contrato 
todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

IV. Deverá garantir a qualidade do produto 
objeto do Contrato, quer seja de sua 
fabricação, ou venha de terceiros com 
etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o produto isento de qualquer 
problema de fabricação, com a garantia de 
que compreenderão a substituição, parcial 
ou total, às suas expensas, inclusive 
transporte e outras despesas.
          

V. Responder por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução 
do objeto deste Contrato, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e 
desde que comunicados à CONTRATANTE 
no prazo de quarenta e oito horas do fato, 
ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

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

VII. Apresentar durante a execução do 
contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas 
na presente licitação, em especial, 
e n c a r g o s  s o c i a i s ,  t r a b a l h i s t a s ,  
previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais.

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

§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

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

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

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

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

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

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser 
emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas na Ata de Registro de 
Preços e na proposta da CONTRATADA.

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

§ 9º A  C O N T R A T A N T E  n ã o  s e  
responsabilizará pelos produtos no caso de 
descumprimento do prazo estabelecido no § 8º 
desta Cláusula. Podendo ser adotadas quaisquer 
medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão 
solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por 
p repos to  da  Con t ra tada ,  dev idamen te  
uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

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

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

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

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

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

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

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por 
parte da contratante, qualquer manifestação até 
o prazo final do recebimento provisório.
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§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha 
à CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-
financeiro.

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

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

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

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

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

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

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

§ 10º A revisão levará em consideração 
preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas 
previsões desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

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

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

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
m u n i c í p i o ,  s e n d o  d e s c r e d e n c i a d o  d o  
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além 
de sanções civis e criminais, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato, após prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e 
o contraditório, quando:

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

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

d) cometer fraude fiscal.

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

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II. Mu l ta  por  a t raso  imot ivado do  
fornecimento do produto, nos prazos abaixo 
definidos:

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

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

a) não atender às especificações técnicas e 
os quantitativos estabelecidos no contrato: multa 
de 10% a 20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem 
justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20% sobre o valor 
global do contrato;

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

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

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

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

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

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao 

valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração.

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

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

§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos 
causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato.

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

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após conclusão de processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado 
da notificação administrativa à Contratada, sob 
pena de multa.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

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

Camaçari-BA, 22 de julho de 2022

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

CONTRATADA

PORTARIA Nº 149/2022
29 DE JULHO DE 2022

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 
00246.22.09.461.2022,  de 25 de janeiro de 2022, 

RESOLVE

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL 
LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 09.182.947/0001-35, para 
a implantação de um de um empreendimento do tipo 
supermercado, para comércio atacadista de mercadoria 
em geral, composto por com 02 Pavimentos numa área 
total de 13.101,67 m², área total construída 6.123,36 m², 
Área de Preservação Permanente - APP 2.372,90 m², e 
101 vagas de estacionamento, localizado  na Avenida 28 
de Setembro (Radial A), S/N, Alto da Cruz, Distrito de 
Sede, Camaçari-BA, nas Coordenadas UTM 572.584 E e 
8.596.265 S, inserido inserida na poligonal da Zona 
Central – ZCEN, da Macrozona CA-ZU.1, Distrito Sede – 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de 
janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro 
de 2008. Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. apresentar à CLA/SEDUR no prazo de 
30 (trinta) dias: a) Programa de condições e Meio 
ambiente de Trabalho na Indústria de Construção – 
PCMAT; b) Programa de Controle Médico de Saude 
Ocupacional – PCMSO; c) Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado da ART do 
responsável; d) Carta Viabilidade COELBA; e) Carta 

Viabilidade EMBASA; II. Realizar obra conforme projeto 
aprovado pela SEDUR; III.  manter e atualizar: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC), conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual nº 12.932/2014; b) Programa de Educação 
Ambiental (PEA), voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; IV. adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase 
de construção, atendendo aos padrões de intensidade de 
som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente, bem como: a) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados 
(coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; c) 
instalar no canteiro de obras, sistema de tratamento de 
efluentes sanitários por fossa séptica com limpezas 
periódicas, não sendo admitido sumidouro, bem como, 
destinar o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais e credenciamento do fornecedor; 
e) manter os dispositivos de sinalização e advertência da 
obra em perfeito estado de conservação, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos, estabelecendo limitações físicas que 
dificultem o acesso direto a vegetação nativa e as áreas 
verdes existentes; f) garantir a implementação do 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da 
Construção Civil (PCMAT), fiscalizando o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção individual (EPI) pelos 
funcionários da obra, conforme respectivas Normas 
Reguladoras NR-18 e NR-006 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); g) Aplicar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme os 
requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo da 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos 
seus trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA a ser implementado; h) realizar treinamento com 
os funcionários para situação de emergência; i) remover 
na conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; V. Priorizar a contratação de mão de obra 
local; VI. executar o projeto de paisagismo, conforme 
aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies endêmicas 
e de significativa relevância ecológica, priorizando a 
manutenção da vegetação nativa e das áreas verdes 
existentes; VII. é proibido: a) lançamento de qualquer tipo 
de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que 
tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; VIII. atender 
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aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto AOP Nº 
037/2022 (Processo Nº 03127.22.09.002.2021), emitido 
pela SEDUR; IX. executar os projetos de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; X. em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; 
XI. comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XII. quando da 
licença para funcionamento, o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIII. Atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto - AOP Nº 
07/2022 de 26.01.2022, (Proc. 02212.22.09.002.2021), 
emitido pela SEDUR;  atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; 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 Secretar ia 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
JULHO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 150/2022
DE 29 DE JULHO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de 01 (um) lote de 
terreno próprio designado pelo n° 09 da 
Quadra E, integrante do Loteamento 
QUINTA DE ABRANTES, situado no 
Distrito de Abrantes, neste Município de 
Camaçari, com área total de 1.000,00 m², a 
ser desmembrado em duas novas áreas 
designadas como lote 9A e lote 9B com 
500,00 m² cada, na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00854.22.09.005.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Desmembramento de 01 (um) lote de 
terreno próprio designado pelo n° 09 da Quadra E 
integrante do Loteamento QUINTA DE ABRANTES, 
situado no Distrito de Abrantes, sendo este terreno 
registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 
de Camaçari sob. Matrícula de nº 31.010, com Inscrição 
Municipal sob. n° 37494.
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade dos Srs. MÔNICA DE ALENCAR MONTES 
brasileira, portador da Cédula de Identidade RG de nº 
2710106-14-SSP/BA e do CPF/MF de 482.601.935-15 e 
Sr. CARLOS CÉSAR MONTES, brasileiro, casado com 
MÔNICA DE ALENCAR MONTES, portador da carteira de 
Identidade de nº 2710106-14-SSP/BA e do CPF/MF sob. o 
nº  482.601.935-15.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE 09

"Inicia-se no vértice denominado V1 (578651.37 m E; 
8580847.08 m N), frente para rua C, daí segue com 
azimute e distância de 12°50'10.25"S 38°16'30.26"O -
25,00m, até o vértice V2 (578664.69 m E; 8580867.93 m 
N), confrontando com a rua C, daí segue com azimute e 
distância de 12°50'9.63"S 38°16'31.32"O -40,00m, até o 
vértice V3 (578631.29 m E; 8580889.53 m N), limitando-se 
nesse trecho com o lote 08, daí segue com azimute e 
distância de 12°50'10.33"S 38°16'31.85"O - 25,00m, até o 
vértice V4 (578617.67 m E; 8580868.68 m N), 
confrontando com a área verde de domínio público (atual 
edificação), daí segue com azimute e distância de 
12°50'10.33"S 38°16'31.85"O -40,00m, confrontando 
neste trecho com o lote 10, até o início desta descrição, no 
vértice V1, fechando um polígono com área de 1.000,00 m² 
e perímetro de 130,00m.Todas as coordenadas aqui 
descritas, encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000, Fuso do sistema UTM 24º. Todos 
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os azimutes e distancias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM

	  
Art. 3° - As áreas resultantes do Desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizadas:

LOTE 9A

Inicia-se no vértice denominado V5 (578658.03 m E; 
8 5 8 0 8 5 7 . 5 1  m  N ) ,  f r e n t e  p a r a  r u a
C, daí segue com azimute e distância de 12°50'10.25"S 
38°16'30.26"O - 12,50m, até o vértice V2 (578664.69 m E; 
8580867.93 m N), confrontando com a rua C, daí segue 
c o m  a z i m u t e  e
distância de 12°50'9.63"S 38°16'31.32"O -40,00m, até o 
v é r t i c e  V 3  ( 5 7 8 6 3 1 . 2 9  m  E ;
8580889.53 m N), limitando-se com o lote 08, daí segue 
c o m  a z i m u t e  e  d i s t â n c i a  d e
12°50'10.33"S 38°16'31.85"O - 12,50m, até o vértice V6 
( 5 7 8 6 2 4 . 3 3  m  E ;  8 5 8 0 8 7 9 . 4 1  m  N ) ,
confrontando com a área verde de domínio público (atual 
e d i f i c a ç ã o ) ,  d a í  s e g u e  c o m  a z i m u t e
e distância de 12°50'10.70"S 38°16'30.44"O -40,00m, 
confrontando neste trecho com o lote 9B  até o início desta 
descrição no vértice V5, fechando um polígono com área 
de 500,00 m² e perímetro de 105,00 m. Todas as 
coordenadas aqui descritas, encontram-se representadas 
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000, Fuso do
sistema UTM 24º. Todos os azimutes e distancias, áreas e 
p e r í m e t r o s  f o r a m  c a l c u l a d o s  n o
plano de projeção UTM

LOTE 9B

Inicia-se no vértice denominado V1 (578651.37 m E; 
8 5 8 0 8 4 7 . 0 8  m  N ) ,  f r e n t e  p a r a  r u a
C, daí segue com azimute e distância de 12°50'10.25"S 
3 8 ° 1 6 ' 3 0 . 2 6 " O  - 1 2 , 5 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e
V5 (578658.03 m E; 8580857.51 m N), confrontando com a 
rua C, daí segue com azimute e distância de 12°50'9.95"S 
38°16'31.63"O -40,00m, até o vértice V6 (578624.33 m E;
8580879.41 m N), limitando-se o lote 8, daí segue com 
a z i m u t e  e  d i s t â n c i a  d e  1 2 ° 5 0 ' 1 0 . 3 3 " S
38°16'31.85"O - 12,50m, até o vértice V4 (578617.67 m E; 
8 5 8 0 8 6 8 . 6 8  m  N ) ,  c o n f r o n t a n d o
com a área verde de domínio público (atual edificação), daí 
s e g u e  c o m  a z i m u t e  e  d i s t â n c i a
de 12°50'10.33"S 38°16'31.85"O -40,00m, confrontando 
neste trecho com o lote 10, até o início desta descrição, no 
vértice V1 , fechando um polígono com área de 500,00 m² e 
perímetro de 105,00m, ". Todas as coordenadas aqui 
descritas, encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
o  D a t u m  o  S I R G A S 2 0 0 0 ,  F u s o  d o
sistema UTM 24º. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
p e r í m e t r o s  f o r a m  c a l c u l a d o s  n o
plano de projeção UTM.

Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil Felipe Vinicius de Oliveira Barbosa, 
sob. Registro de n°0515472638BA, nos termos da ART de 
n° BA20220057680.

Art. 5° - A aprovação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE JULHO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 41/2022
DE  01 DE JULHO DE 2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

DESIGNAR o servidor EDGARD DE OLIVEIRA 
GONZAGA, Engenheiro Civil, CREA/BA 3000025588, 
cadastro 832905, CPF 047.298.655-45 para fiscalizar os 
serviços da empresa especializada na prestação de 
serviços de sucção de fossas sépticas e desobstrução de 
redes para atender as necessidades da Costa do 
município de Camaçari – BA, conforme demanda, 
conforme Ata de Registro de Preços 0389/2022.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 
2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 
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LTDA - EPP, CNPJ 08.593.263/0001-63, a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
sucção de fossas sépticas e desobstrução de redes para 
atender as necessidades da Costa do município de 
Camaçari – BA, conforme demanda. Ata de Registro de 
Preço 0389/2022.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro Civil, cadastro 
832905, CREA 3000025588, CPF 047.298.655-45, com 
os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 
e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari-BA, 01 de julho de 2022.

	 	
Ciente

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ALEX SOUZA DOS SANTOS
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 

LTDA - EPP

PORTARIA Nº 038/2022
DE 03 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre as Prestações de Contas 
do Concurso Cultural Evandro Amaro 
Edital nº 002/2022 - CEASC.

	
A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de 
efetivar os direitos fundamentais à cultura, previstos nos 
artigos. 215, 216 e 216-A da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor regulamentar 
a Prestação de Contas dos beneficiários do apoio 
financeiro definido pelo Edital n° 002/2022 no âmbito 
municipal, 

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as regras de Prestação de Contas 
previstas no item 8 do referido edital, que tem como objeto 
o apoio financeiro destinado a selecionar propostas de 
atividades artísticas e culturais de fomento, manutenção e 
difusão de fanfarras, bandas marciais, filarmônicas e 
orquestras de Camaçari que tenham inseridas em sua 
proposta a educação musical nas escolas municipais, bem 
como nos equipamentos culturais e associações do 
município, visando a concessão de apoio financeiro.

Art. 2º As Prestações de Contas têm o objetivo de 
averiguar a correta aplicação dos recursos financeiros e 
também a correta execução das atividades e devem ser 
realizadas de acordo com o Edital nº002/2022 e de acordo 
com esta Portaria, além dos guias e regulamentos 
disponibilizados no Portal da Cultura.

§1º As Prestações de Contas serão avaliadas pela 
Comissão Conjunta de Acompanhamento, que foi 
instituída pela Portaria nº 037/2022, com o objetivo de 
verificar a regularidade da execução das propostas 
contempladas, de acordo com o disposto no item 8 do 
Edital Evandro Amaro nº 002/2022. 

§2º Todos os documentos para a Prestação de Contas 
serão disponibilizados através da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento e publicados no Portal da Cultura.

Art. 3º Os beneficiários contemplados deverão apresentar 
Prestação de Contas parciais dos recursos liberados a 
cada 30 dias, ou seja, mensalmente, sendo a primeira 
Prestação de Contas parcial apresentada no prazo de 30 
(trinta) dias após o recebimento da primeira parcela do 
apoio financeiro.

Art. 4º A Prestação de Contas Final será exigida no final da 
execução do contrato, devendo ser apresentada à 
Comissão no prazo de 30 dias, antes do término da 
vigência do contrato. 

Art. 5º As Prestações de Contas Parciais englobam os 
seguintes documentos:

a) Cronograma físico-financeiro;
b) Relatório de Execução Físico-financeiro;
c) Conciliação bancária;
d) Extrato bancário;
e) Relatório de Atividades;
f) Ofício de encaminhamento da Prestação de 

Contas Parcial.

Art. 6º A Prestação de Contas Final engloba os seguintes 
documentos:

a) Cronograma físico-financeiro;
b) Relatório de Execução Físico-financeiro;
c) Conciliação bancária;
d) Extrato bancário;
e) Relatório de Atividades;
f) Relatório das apresentações artísticas oferecidas 

em contrapartida;
g) Ofício de encaminhamento da Prestação de 

Contas Final.
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Nº do Processo Administrativo  00085.11.07.611.2022 
N° do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n° 067/2022 
Data da Proposta 13/05/2022 
Ata de Registro de Preço 0389/2020 

Objeto  

Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades 
da Costa do município de Camaçari – BA, conforme 
demanda 

Data de Assinatura  20 de junho de 2022 
Validade da Ata de Registro de Preço 12 (doze) meses contados a partir da data da 

publicação da Ata de Registro de Preço na imprensa 
oficial. 

Preposto da Contratada junto a Secretaria Alex Souza dos Santos,  
CPF 886.133.805-49 

Empenho 1419 
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Art. 7º A Prestação de Contas deverá comprovar que o 
apoio financeiro recebido foi utilizado para pagamento das 
despesas discriminadas nesta Portaria e apresentadas no 
projeto, as quais são necessárias à manutenção da 
atividade cultural do contemplado. 

Art. 8º Na Prestação de Contas, deverão ser relacionadas, 
as despesas pagas, constando nome do fornecedor, 
número do documento fiscal e valor, juntando, ainda, a 
cópia dos respectivos documentos, bem como a forma de 
pagamento e respectivo número do documento.

Art. 9 O extrato da conta deve conter toda a movimentação 
financeira do apoio financeiro, desde o primeiro depósito 
até o lançamento que zerou o saldo. 

Parágrafo único: Para efeito do que estipula o artigo 9º, o 
beneficiário deverá apresentar conta bancária zerada em 
seu nome e cuja movimentação se dará unicamente para a 
administração dos recursos do apoio financeiro. 

Art. 10 São documentos admissíveis para comprovar os 
gastos na Prestação de Contas: 
a) nota fiscal, sempre que o fornecedor ou prestador de 
serviço for pessoa jurídica; 
b) recibo de pagamento a autônomos (RPA) para 
pagamentos para pessoa física 
c) outros recibos de pagamentos para pessoa física até o 
limite de R$500,00 com a devida assinatura e descrição do 
serviço; 
d) guias de recolhimento de impostos e contribuições, 
acompanhadas dos comprovantes de pagamento; 
e) boletos bancários acompanhados dos documentos 
fiscais e comprovantes de pagamento; 
f) faturas de serviços de consumo, acompanhadas dos 
comprovantes de pagamento; 
g) comprovante de devolução de recursos, quando for o 
caso.

Art. 11 Os recursos não utilizados pelo beneficiário 
deverão ser revertidos ao Município mediante 
transferência do saldo da conta bancária que recebeu o 
apoio financeiro, devendo ser demonstrada na Prestação 
de Contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 12 Cada proponente deve entregar à Comissão, antes 
do recebimento do apoio financeiro, o Cronograma de 
Execução Físico-Financeiro, baseado na proposta 
apresentada, detalhando todas as previsões de metas e 
gastos.

Parágrafo único: Para efeito do que estabelece este 
artigo, o beneficiário deverá procurar o NOC (Núcleo de 
Orientação Cultural da Secult) para as devidas 
orientações, devendo qualquer alteração ser submetida e 
aprovada pela Comissão.

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Art. 14 O relatório de Atividades deve conter descrição das 
atividades, lista de inscrição, lista de presença. Fotos 
legendadas, estimativa de público, locais e datas.

Parágrafo único: A inscrição do participante no projeto, se 

menor de 18 anos de idade, deve ser assinada pelo 
responsável legal.

Art.15 O Relatório de Atividades deve ser atestado pelo 
coordenador ou diretor da escola ou instituição que 
receber o projeto, através de carimbo, comprovando que a 
escola/instituição teve ciência e acompanhou as 
atividades. 

§1º Quando a atividade for realizada fora da escola, a 
escola não é responsável pelo aluno, sendo do 
responsável legal, a responsabilidade pelo deslocamento 
e eventuais despesas do aluno, tais como lanche, dentre 
outros.

§2º Todos os documentos publicados e disponibilizados 
pela SECULT devem ser observados para a boa execução 
do Edital, tais como a presente Portaria, o Contrato, Guia 
de Prestação de Contas, Regulamentos, Modelos de 
Planilha, etc, e podem ser acessados no Portal da Cultura 
e através da Comissão. 

DO RECEBIMENTO DO APOIO FINANCEIRO

Art. 16 O recebimento da primeira parcela do apoio 
financeiro ocorrerá em até 20 dias após a assinatura do 
contrato, no montante de 70% do valor total.

Parágrafo único: Eventualmente, se o valor financeiro 
não for creditado na conta cadastrada pelo beneficiário, 
este deve informar à prefeitura imediatamente, e não 
movimentar a conta até que receba devidas instruções do 
setor financeiro da prefeitura.  

Art. 17 O recebimento da segunda parcela ocorrerá em, no 
mínimo, 20 dias após a segunda Prestação de Contas 
Parcial, referente ao período de 2 meses após o início dos 
trabalhos, sendo imprescindível o beneficiário ter 
apresentado as 2 primeiras prestações de contas mensais 
e ter utilizados pelo menos 50% do valor da primeira 
parcela, o que equivale a R$35.000,00

DAS DESPESAS AUTORIZADAS

Art. 18 Caso haja utilização de espaço próprio ou locação 
de espaço para execução da proposta, nos termos desta 
Portaria, o beneficiário do apoio financeiro poderá utilizar o 
recurso para arcar com as seguintes despesas relativas à 
manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do 
espaço: 
a) água; 
b) energia elétrica; 
c) telefone; 
d) internet; 
e) transporte; 
f) aluguel; 
g) vigilância; 
h) limpeza; 
i) desinsetização. 
j) adequação do espaço aos protocolos sanitários 
estabelecidos em função da prevenção e controle da 
pandemia, necessários ao funcionamento, podendo ser 
admitida reforma ou adequação do espaço, desde que 
seja demonstrado que são necessárias e indispensáveis 
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para o desenvolvimento da atividade cultural; 
k) gastos com as equipes administrativa e de campo que 
t r aba lham regu la rmen te  no  espaço  ou  na  
instituição/organização.
l) material de consumo necessário ao funcionamento 
(expediente, suprimento de informática, limpeza, água 
mineral, descartáveis), sendo vedado a aquisição de 
equipamentos; 
m) locação, taxa de uso, tarifa de condomínio e similares; 
n) locação e/ou financiamento de bens móveis e 
equipamentos necessários à continuidade das atividades 
culturais; 
o) manutenção de sistemas, aplicativos e afins; 
p) manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos 
de uso essencial à realização das atividades culturais;

Art. 19 São autorizadas também despesas com 
contratação de profissionais para executar as ações do 
projeto, como professores, instrutores, técnicos, 
consultores, inspetores educacionais e outras despesas 
cuja atuação e finalidade estejam de acordo com o projeto.

Art. 20 Todas as transações financeiras efetuadas pelo 
beneficiário serão feitas de forma individualizada, 
correspondendo ao valor exato da cobrança, devendo 
acontecer exclusivamente por transferência bancária ou 
pagamento eletrônico de boleto. 

Art. 21 As despesas de que trata o Art. 18 e 19 deverão 
ocorrer no período de vigência do contrato, considerando a 
possível prorrogação, desde que devidamente 
comprovadas e autorizadas.

DESPESAS VEDADAS

Art. 22 São vedadas despesas para:
I -  aquisição de material permanente, considerando 
material permanente bens que, em razão de sua natureza 
e sob condições normais de utilização, têm duração 
superior a dois anos. Exemplos: mesas, máquinas, 
tapeçaria, equipamentos de laboratório, ferramentas, 
veículos, semoventes, instrumentos musicais, dentre 
outros;
II - Uso de apoio financeiro em qualquer tipo de aplicação 
financeira;
III – uso do apoio financeiro no custeio de tarifas 
administrativas ou bancárias;
IV – Para custear a elaboração do projeto.

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Art. 23 De acordo com o Edital, é obrigatório que dentre as 
despesas com o projeto, 30% (trinta por cento), ou seja, 
R$30.000,00, seja investido em figurino. 

DA CONTRAPARTIDA

Art. 24 Nos termos do Edital nº 002/2022, devem ser 
executadas as seguintes contrapartidas:

a) Mínimo de 80h/aulas totais, divididas em, no 
mínimo, 4 horas/aulas por semana, que 
podem ser distribuídas nas escolas 
municipais, bem como nos equipamentos 

culturais e associações do município.
b) Contrapartida social de, no mínimo, 5 (cinco) 

apresentações a serem disponibilizadas na 
programação da SECULT/SEDUC.

c) Destinação de, no mínimo, 30% do montante à 
renovação de figurino.

Art. 25 As atividades que forem realizadas sem o 
conhecimento prévio e devidamente articuladas com a 
SECULT não serão consideradas para fins de Prestação 
de Contas e, consequentemente, não serão atestadas.

Art. 26 Caso haja descumprimento quanto ao prazo de 
Prestação de Contas, ou outras irregularidades, o 
beneficiário estará sujeito a penalidades descritas no 
Edital nº002/2022 ou no contrato.

Art. 27 As atividades de contrapartida realizadas em 
espaços públicos deverão seguir a legislação municipal no 
que tange à cessão de uso.

DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 28 A Prestação de Contas de que trata a presente 
Portaria será avaliada pelos membros da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento. 

Art. 29 Os membros da Comissão poderão diligenciar, em 
qualquer tempo, os beneficiários, a fim de obter 
informações adicionais e esclarecimentos a respeito da 
Prestação de Contas, devendo o mesmo apresentar as 
informações solicitadas no prazo máximo de 5 dias.

Parágrafo único: Para efeito do que institui o art. 29, 
caberá ao beneficiário manter seus contatos devidamente 
atualizados, informados no ato da inscrição no Edital, em 
especial o e-mail, não podendo alegar desconhecimento 
das mensagens enviadas por este meio.

Art. 30 A análise da Prestação de Contas dos projetos 
apoiados com recursos previstos nesta Portaria, deverá 
considerar a verdade real e os resultados alcançados.

Art. 31 Caberá à Comissão, emitir relatório técnico da 
análise da Prestação de Contas.

Art. 32 Quando a Prestação de Contas for avaliada como 
irregular pela Comissão, o beneficiário terá até 3 dias úteis, 
a partir da data da publicação da resolução no DOM, para 
apresentar recurso com suas razões de fato e de direito e 
documentos, se for o caso, para análise da Comissão.

Art. 33 Após exaurida a fase recursal, se mantida a 
decisão, será aberta Tomada de Contas Especial pela 
municipalidade para eventuais devoluções de valores 
concedidos e/ou ressarcimento de danos ao erário, se for o 
caso.

Art. 34 Para mais informações o beneficiário poderá entrar 
em contato com o Núcleo de Orientação Cultural da 
SECULT através do telefone (71) 3644-9824 ou com a 
Comissão Conjunta de Acompanhamento pelo e-mail 
editalevandroamaro@gmail.com. 
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Art. 35 Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se e cumpra-se.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 127/2022 DO 
CONTRATO Nº 0220/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Educação do Município, Sra. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o contrato nº 0220/2018, conforme Edital 
do Pregão nº 079/2018 (PRESENCIAL), que originou o 
processo administrativo nº 00164.11.07.611.2018, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Edital de Pregão nº 
079/2019 (PRESENCIAL) e seus anexos – COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviços de transporte 
escolar para o Município de Camaçari do Estado da 
Bahia, contando com motorista e monitor, sob 
demanda nos roteiros definidos previamente pelo 
contratante para atender aos alunos e professores 
que residem na zona rural e urbana, com uso de 
veículos tipo ônibus e micro ônibus urbanos e Vans 
com no máximo 10 (dez) anos de fabricação de 
acordo com o Anexo I do Edital do Pregão nº 
079/2018 e seus anexos e da proposta da Contratada.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93 c/c art. 44, XII da Lei Municipal nº 
803/2007, cujo objeto é a alteração do disposto na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO do instrumento 
contratual, ficando definido pelo índice INPC – Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE, como índice 
de preço básico a ser utilizado nos cálculos de 
reajustamento no percentual de 19,74019% o que 
totaliza o montante de R$ 15.008.430,85 (quinze 
milhões oito mil quatrocentos e trinta reais e oitenta 
e cinco centavos), conforme lei, conforme consta nos 
autos do processo nº 00350.16.05.657.2022.

,

Camaçari-BA, 28 de Julho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 27/07/2022

Participação:
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro	 	 	 	 	 	
Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de Recursos 	 	 	
Diego Rodrigues de Magalhães 
Milena Tavares do Sacramento
Diego Silva de Souza (suplente)

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
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora Geral do 
ISSM
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal
Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 57/2022

Pauta da Reunião:	
I. Val idação do Relatór io de Gestão de 

Investimentos de junho de 2022;
II. Validação do Relatório de prestação de contas do 

Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 
2022;

III. Elaboração do cronograma de atividades do 
Comitê de Investimentos para o mês de 
agosto de 2022;

IV. O que ocorrer.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO UNIDADE 
GESTORA 

PROJ. ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSOS 

03.03.03: 
Secretaria de 
Educação 

03.03.03: 
Secretaria de 
Educação 

4004: 
Transporte Escolar 

33.90.39.00: 
Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

1500.1001: 
Recurso Não 
Vinculado de Imposto 
Destinado a Despesa 
com Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino 
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M INSTITUTO DE SEGURIDADE
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Reunião:
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte e dois, às 15h00min, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do 
primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, DIEGO SILVA DE SOUZA 
(suplente), 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, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e tesoureira, ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete, ELMA MARÍLIA VIEIRA DE 
CARVALHO, controladora geral do ISSM e ANDERSON 
DOS SANTOS ROCHA, presidente do Conselho Fiscal. A 
teor do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I. Validação do Relatório 
de gestão de investimentos de junho de 2022; II. 
Validação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022; III. 
Elaboração do cronograma de atividades do Comitê de 
Investimentos para o mês de agosto de 2022; IV. O que 
ocorrer.  Aberta a reunião, o presidente e gestor de 
recursos do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados e, em seguida, passou 
para o primeiro item da pauta: I. Validação do Relatório de 
gestão de investimentos de junho de 2022. Falou que, 
como de praxe, o Relatório de Gestão de Investimentos do 
mês de junho de 2022 foi disponibilizado previamente a 
todos os presentes. Falou sobre a rentabilidade da carteira 
do mês, tendo o IPCA chegado a 0,67, a meta a 1,07, com a 
carteira performando em – 0,29. O Instituto teve um alcance 
de - 27% da meta e uma rentabilidade de R$ - 1.158.204,80. 
Comentou sobre as decisões tomadas pelo Comitê no mês 
de junho, como a deliberação na 26ª reunião extraordinária 
(ocorrida em 01/06) de que seriam resgatados 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) de um dos Fundos  
DI da carteira para a compra de Letras Financeiras. Ficou 
deliberada, também, a utilização de recursos dos Fundos DI 
para pagamento do 13º salário dos aposentados, 
pensionistas e servidores ativos do Instituto. Já na 11ª 
reunião ordinária (ocorrida em 15/06) foram deliberadas as 
seguintes propostas: alocação dos novos recursos em 
fundos com benchmark CDI até que a SMI Consultoria 
apresentasse um estudo sobre os investimentos no exterior 
para decisão posterior de uma possível movimentação no 
artigo 9º da Resolução nº 4.963/21 e que o pagamento da 
folha do mês de junho/22 seria realizado com recursos 
provenientes dos fundos com benchmark CDI. Observou 
que houve uma redução do patrimônio do Instituto de pouco 
mais de 2 milhões de reais em comparação ao mês de maio 
e que o ISSM teve um alcance acumulado de 12% da meta 
para 2022, além de uma rentabilidade acumulada de R$ 
3.881.443,79 (três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove 
centavos). Continuou, mostrando as aplicações e resgates 
do Instituto que obteve um saldo negativo de R$ 177.196,05 
(cento e setenta e sete mil, cento e noventa e seis reais e 
cinco centavos). Falou sobre a aquisição de Letra 
Financeira do BTG, com deliberação ocorrida na 26ª 
reunião extraordinária (dia 01/06/2022), com vencimento 
em 03/06/24 e com taxa IPCA+6,58%. Disse que no dia 
23/06 houve a segunda chamada de capital do Fundo Kinea 

FIP Private, em que o valor do ISSM foi de R$ 806.821,60 
(oitocentos e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e 
sessenta centavos). Ressaltou que no dia 09/06/2022 foi 
recebido R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) da REAG 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, referente 
aos resultados apurados no período do mês anterior e que 
no dia 10/06/2022 foi recebido R$ 654.111,21 (seiscentos e 
cinquenta e quatro mil, cento e onze reais e vinte e um 
centavos) do Fundo PIATÃ PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO (CNPJ nº 09.613.226/0001-32), referente ao 
plano de liquidação acordado em assembléia, a título de 
pagamento do valor integral devido ao Instituto. Registre-se 
também que o Instituto solicitou esclarecimentos ao Fundo 
sobre a totalidade do valor pago. Disse que o Comitê de 
Investimentos nas pessoas de Pedro Jorge (Diretor 
Superintendente) e Diego Magalhães (membro) teve 
participação na 55ª edição do Congresso Nacional da 
Associação Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais,  ABIPEM, no período de 08 a 10 de 
junho de 2022, na Cidade de Fortaleza/CE. Na 
oportunidade, o Instituto recebeu o prêmio de Investimentos 
da ABIPEM: Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, 
Edição 2022, na 6ª colocação e que os credenciamentos de 
fundos e instituições financeiras poderão ser acessados 
nas atas do corrente mês. Encerrou a apresentação, 
abrindo espaço para considerações e manifestações. Ao 
solicitar a palavra, o Superintendente e membro nato do 
Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES ressaltou que o Instituto recebeu 
um ofício da SPREV pedindo esclarecimentos sobre a 
entrada do ISSM no Fundo PIATÃ PREVIDENCIÁRIO 
CRÉDITO PRIVADO (CNPJ nº 09.613.226/0001-32), ao  
que de pronto foi respondido com as devidas 
comprovações, demonstrando que a entrada do Instituto 
nesse Fundo não se deu em razão de querer investir 
recursos nele, mas sim, com a intenção de desinvestir um 
valor que foi, diante de todos os indícios, mal investido no 
passado, e que para conseguir reaver esse valor, o Instituto 
precisou liquidar o Fundo e se tornar cotista, cumprindo o 
plano de liquidação do Fundo Piatã para reaver o valor. Ato 
contínuo, o Relatório de gestão de Investimentos do mês de 
junho de 2022 foi considerado aprovado por unanimidade, 
ficando disponível para consulta no portal do ISSM. 
Continuou, passando para o próximo item da pauta: II. 
Validação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022. 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES iniciou a 
apresentação do relatório falando que o relatório trimestral 
tem o intuito de prestar contas das principais atividades e 
decisões do Comitê de Investimentos. Falou que nesse 
segundo trimestre de 2022 ocorreram 06 reuniões 
ordinárias e 16 reuniões extraordinárias. Disse que o Banco 
Central foi projetando um aumento gradual da inflação e da 
Selic para 2022 e que o PIB teve uma perspectiva de 
crescimento. Comentou sobre os fatos relevantes do 2º 
semestre, como o aumento da taxa de juros dos Estados 
Unidos, a tolerância zero da China contra a COVID-19, 
causando o fechamento de diversas áreas importantes pro 
país, o pessimismo da economia européia e aumento do 
risco fiscal no Brasil. Sobre a rentabilidade da carteira disse 
que o acumulado desse ano até junho foi de 0,98%, 
chegando o alcance da meta a 12% e que já está em 8,01% 
e que os rendimentos do ISSM estão em R$ 3.881.443,79 
(três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Falou 
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sobre a performance da carteira em 2022 comparando com 
os principais indicadores do mercado, destacando o 
IBOVESPA que desvalorizou quase 6% e os investimentos 
no exterior que também se destacaram negativamente. 
Observou que a rentabilidade do mês oscilou bastante e 
que o patrimônio do Instituto chegou a R$ 384.369.047,85 
(trezentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e 
nove mil, quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). 
Disse que o Instituto aumentou o investimento em títulos 
públicos atrelados à inflação que superam a meta e adquiriu 
Letras Financeiras com taxas que também superam a meta, 
além de ter reduzido sua posição em renda variável e 
multimercados. Continuou a apresentação, mostrando a 
distribuição, movimentação e rentabilidade por ativo. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
solicitou que no slide que trata sobre a distribuição da 
carteira (slide 11) fosse alterado o título “POR GESTORES” 
e colocado o título “POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”, ao 
que todos os membros do Comitê concordaram. DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES continuou a apresentação, 
mostrando no relatório as principais decisões de todas as 
atas do primeiro semestre de 2022. Encerrou a 
apresentação, abrindo espaço para considerações e 
manifestações. Ato contínuo, o Relatório de prestação de 
contas do Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022 
foi considerado aprovado por unanimidade, ficando 
disponível para consulta no portal do ISSM. Continuou, 
passando para o próximo item da pauta, III. Elaboração do 
cronograma de atividades do Comitê de Investimentos 
para o mês de agosto de 2022. O gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS ressaltou que para o mês 
de agosto estão confirmadas as reuniões ordinárias já 
agendadas nas datas 17/08/2022 e 24/08/2022, seguindo o 
cronograma previamente aprovado para 2022 e a viagem 
do gestor de recursos e do Superintendente para o Festival 
de Investimentos Expert XP 2022 em São Paulo.  
Continuamente, passou para o próximo item da pauta, III. O 
que ocorrer. O Superintendente e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES solicitou que os membros do 
Comitê de Investimentos, caso tenham se interessado por 
algum dos Fundos apresentados pelos bancos no mês de 
junho, encaminhem para que seja feito o credenciamento 
do Fundo. ACÁCIA CHAVES REIS disse que vai haver o 
credenciamento e revalidação dos Fundos. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES ressaltou 
que nenhum Fundo está credenciado e que o Comitê vai 
aguardar os credenciamentos para eventuais deliberações 
e solicitou que os membros estudem sobre os Fundos que 
se interessarem. E, nada mais havendo passível de 
registro, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e 
eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n°57/2022, 
de 01 de junho de 2022 lavrei a presente ata que vai por mim 
e pelos demais assinada. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / MEMBRO 

NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS MEMBRO - PRESIDENTE

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
MEMBRO

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE / CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I / CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE / CONVIDADA

ELMA MARILIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL / CONVIDADA

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL / CONVIDADO

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 078/2022
DE 26 DE JULHO DE 2022

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e 
dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal).
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RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR, o servidor YURI ARAUJO OLIVEIRA 
para o cargo de Secretária executiva III, Símbolo GAS-V 
lotado na Diretor ia Técnica de Trânsi to da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público a partir 
de 01 de julho de 2022. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de julho 
de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

O DIRETOR PRESIDENTE da LIMPEC, no uso de suas 
oatribuições legais, em conformidade com a Lei n  8.666/93, 

torna público para conhecimento dos interessados que 
decidiu TORNAR SEM EFEITO, a publicação do Termo de 
Dispensa n° 007/2022 e Contrato n° 0009/2022, cujo 
objeto é a Contratação Emergencial de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento, descaracterização, incineração e 
destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, 
dos Grupos A, B e E, gerados no Município de Camaçari – 
BA, veiculados no Diário Oficial do Município n° 1943 do 
dia 07 de julho de 2022. Camaçari, 04/08/2022.
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