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de Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde 
do Município de Camaçari-Ba., conforme Anexo I do Edital 
da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de 
Registro de Preços em epígrafe.

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$ 1.794.348,00 (Hum milhão 
setecentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e 
oito 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 

CONTRATO Nº 0265/2022

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa TARCIO 
ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO EIRELI

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 TARCIO 
ATACDISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO EIRELI , com sede no Parque Central, Centro 
Comercial de Camaçari, Box nº 381, Centro – Camaçari - 
BA, e-mail: tarcioalimentos@gmail.com, (71) 99901-
9556, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 02.333.150/0001-42, 
representada neste ato por Tarcísio Costa Ramos, 

o  portador da carteira de identidade n. 7766663-12, 
SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
821.671.415-72, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho do processo administrativo 
n.º 00116.11.07.611.2021  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 00116.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0167/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 15/09/2021.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0445/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de cesta 
básica que compõem o suporte nutricional do Programa 
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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.

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 
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definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

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

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

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

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

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

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

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por 

parte da contratante, qualquer manifestação até 
o prazo final do recebimento provisório.

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

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

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

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

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

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

§ 9º A  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 r e p o s t o  d a  C o n t r a t a d a ,  d e v i d a m e n t e  
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 
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§ 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. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de-
obra direta, demais insumos, encargos em geral, 
lucro e participação percentual em relação ao preço 
final.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Suspensão nos prazos abaixo 
definidos:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 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 m u l t a  p o d e r á  s e r  a p l i c a d a  
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 
con t rad i tó r io ,  con tado da  no t i f i cação 
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 
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administrativos, sem que com isso, a CONTRATADA 
tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

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

Camaçari-BA, 22 de julho de 2022

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO EIRELI

CONTRATADA

CONTRATO Nº 0266/2022

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
e m p r e s a  L O C A M E D I  L O C A Ç Ã O  D E  
EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

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 LOCAMEDI 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA , com sede na Av. Caramuru, 612, Sala 
02,  Repúbl ica,  Ribeirão Preto-SP,  e-mai l :  
licitacao@locamedi.com.br, (16) 3512-4477, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 09.003.066/0001-00, representada 
neste ato por Bernardo Pavan Mamed, portador da carteira 

o  de identidade n. 15.787.749-8, SSP/SP, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 141.090.608-69, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem pactuar 
o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho do  processo administ rat ivo n . º  
00023.11.07.611.2022  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 00023.11.07.611.2022;
b) Edital de PREGÃO N° 0033/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada em 25/02/2022
d) Ata de Registro de Preços n.º 0266/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de ambulâncias tipo A, para atender as 
necessidades da Secretaria 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$ 1.185.099,60 (Hum milhão 
cento e oitenta e cinco mil noventa e nove reais e sessenta 
centavos), 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, 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.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 5º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Quarta-feira
24 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1977 - Página 07 de 22

contados do recebimento definitivo dos produtos e 
mediante a apresentação dos documentos fiscais 
legalmente exigíveis e devidamente atestados 
pelo Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 6º 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.

§ 7º 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.

§ 8º 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. 

§ 2º ENTREGA: A entrega deverá ser realizada em até 
20 (vinte) dias, contados a  partir da data de 
recebimento da nota de empenho/autorização de 
fornecimento de materiais ou documento 
equivalente.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

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

§ 3º São Obrigações da CONTRATADA:

IX. 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.

X. 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.

XI. Manter durante a execução do contrato 
todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.

XII. 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.

XIII. 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.

XIV. 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.

XV. 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.

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

§ 4º São obrigações da CONTRATANTE:

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

IV. 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.

§ 3º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
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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.

§ 4º 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

O veículo deverá ser entregue na Coordenação de 
Transporte da Secretaria de Saúde, localizada na Av. 
Jorge Amado, nº05, Polo de Apoio, Camaçari-BA.

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.

§ 11º A Contratada deverá entregar as 
ambulâncias no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
após recebimento da ordem de serviço, com 
quilometragem (KM) máxima de 65.000 km.

§ 12º 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.

§ 13º Os produtos serão recebidos pelos 
responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas 
seguintes condições:

III. 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.

IV. 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.

§ 14º Considerar-se-á definitivo o recebimento 
do objeto do Contrato, caso não haja qualquer 
manifestação da contratante, até o prazo final do 
recebimento provisório.

§ 15º O recebimento provisório ou definitivo não 
exclui a responsabilidade da contratada pela 
perfeita execução, quanto à qualidade, correção e 
segurança do objeto contratado.

§ 16º 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.

§ 17º 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.

§ 18º 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.

§ 19º 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.

§ 20º 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. 

§ 21º 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.

§ 11º 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 
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final.

§ 12º 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.

§ 13º 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.

§ 14º 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).

§ 15º 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.

§ 16º 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.

§ 17º 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.

§ 18º A revisão do preço, caso deferida, 
somente terá validade a partir da data da publicação 
da deliberação na imprensa oficial.

§ 19º 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.

 20º 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;

§ 14º 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.

§ 15º 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:

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

f) fraudar a execução do instrumento 
contratual;

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

h) cometer fraude fiscal.

§ 16º O contratado após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 
penalidades:

V. Adver tênc ia  sempre  que  fo rem 
constatadas infrações leves.

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

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

e) 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;

f) 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.
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VII. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

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

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

h) 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;

i) 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;

j) 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.

§ 17º 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.

§ 18º 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.

§ 19º 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.

§ 20º 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.

§ 21º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o 
pagamento da multa devida.

§ 22º A m u l t a  p o d e r á  s e r  a p l i c a d a  
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.

§ 23º 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.

§ 24º 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.

§ 25º O cancelamento do registro, assegurado 
o contraditório, é formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 26º 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 
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tenha direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

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

Camaçari-BA, 22 de julho de 2022

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

CONTRATADA

PORTARIA Nº 21/2022
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO, no uso de suas 
atribuições e considerando o quanto determina o Decreto 
Municipal nº 6825/2017 e o Regimento Interno da 
Secretaria da Educação do Município de Camaçari, 

RESOLVE

DELEGAR COMPETÊNCIA ao servidor MARCIO VILA 
FLOR, CPF 011.593.655-63, cadastro nº 834845, Diretor 
de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação junto ao Banco do Brasil S.A.: abrir 
conta de depósitos; autorizar cobrança; receber, passar 
recibo e dar quitação; utilizar o crédito aberto na forma e 
condições; firmar compromissos; efetuar acordos; 
requisitar cartão eletrônico; movimentar conta-corrente 
com cartão eletrônico; solicitar saldos, extratos e 
comprovantes; autorizar outros débitos; efetuar 
transferências/ pagamentos, por qualquer meio; autorizar 
débito em conta relativo a operações; autorizar aplicações 
financeiras; autorizar aplicação em fundos de 
investimentos; autorizar resgate de aplicações financeiras; 
autorizar resgate de aplicações em fundos de 
investimentos; efetuar resgates/ aplicações financeiras; 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – 
conta-corrente; efetuar saques – conta poupança; efetuar 
pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências 
por meio eletrônico; receber ordens de pagamento; 
consultar contas/ aplic. programas de repasse de 
recursos; liberar arquivos de pagamento no gerenciador 
financeiro; solicitar saldos/ extratos de investimentos; 
solicitar saldos/ extratos de operações de crédito; emitir 
comprovantes; efetuar transferência para mesma 

titularidade; encerrar contas de depósitos; consultar 
obrigações do débito autorizado; assinar contrato de 
abertura de crédito; atualizar faturamento pelo gerenciador 
financeiro, emitir cheques; retirar cheques devolvidos. 
solicitar movimentação de contas no exterior; requisitar 
talonário de cheques; endossar cheques; sustar / 
contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar 
cheques; Assinar Instrumento de Convênio e Contrato de 
Prestação de Serviços;

Esta decisão entre em vigor na data de sua publicação.

Camaçari-BA, 22 de agosto de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 09/11/2021 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 000415/2020, 
referente ao processo fiscal nº 00679.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                   

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 12/04/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002171, 
devendo retornar ao setor de fiscalização, referente ao 
processo fiscal nº 01789.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                       

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 29/03/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº02670, referente 
ao processo fiscal nº 01670.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO
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ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 24/03/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0004775, 
referente ao processo fiscal nº 01605.22.09.865.2021.  

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                          

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 12/04/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 2238/2021, 
referente ao processo fiscal nº 01264.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 24/03/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0001770, 
referente ao processo fiscal nº 01272.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 25/04/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002524 , 
referente ao processo fiscal nº 02913.22.09.865.2021

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 27/01/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002237, 
referente ao processo fiscal nº 01265.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                        

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 12/04/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002521 e 
0002522  e pela IMPROCEDENCIA da defesa 
apresentada, referente ao processo fiscal nº 
02368.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                         

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 27/01/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 000738, 
referente ao processo fiscal nº 00693.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                           

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 08/02/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002683, 
referente ao processo fiscal nº 01211.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 29/03/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0002964 , 
referente ao processo fiscal Nº 02362.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 25/04/2022 decidiram através de 
vo tação  rea l i zada  po r  unan im idade  pe la  
IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº 0668 , 
referente ao processo fiscal Nº 02082.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO
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ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 07/12/2021 decidiram através de 
votação realizada por unanimidade pela PROCEDENCIA 
do Auto de Infração nº 0002154/2021, referente ao 
processo fiscal nº 00415.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
9912432704/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. O presente DO OBJETO: 
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato original por mais 12 (doze) meses. DA 
PRORROGAÇÃO: Em conformidade com o art. 57, II da 
Lei n.o 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora 
aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 
(doze) meses, de 20/11/2022 até 20/11/2023. DA 
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir 
de 20/11/2022. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os 
recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da 
Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a 
cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm 
seu valor estimado em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 
reais). A classificação destas despesas se dará da 
seguinte forma: Elemento de Despesa: 33.90.39 
Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 2008. DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu 
inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 
Contrato originário, não modificadas pelo presente 
instrumento. DA ASSINATURA: Salvador-BA, 15 de 
Agosto de 2022. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICIPIO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 343/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 343/2018 firmado 
originalmente em 18 de Outubro de 2018, 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 18 de Outubro de 2022, passará a 
viger até 18 de Outubro de 2023. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
pelo contrato nº 343/2018, cujo o valor contratual é de R$ 
10.956.212,79 (dez milhões, novecentos e cinquenta e 
seis mil, duzentos e doze reais e setenta e nove centavos). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 25 de 
Julho de 2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 

MUNICÍPIO. DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. 
CONTRATADO.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL URBANO Nº 230/2019, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. ADERALDO 
GUEDES DA CRUZ. DO OBJETO: Este Termo tem por 
finalidade Reti-ratificar o Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Locação de Imóvel Urbano nº 0230/2019, 
instrumento que foi firmado pelas partes em 25 de abril de 
2022, no tocante ao equívoco constatado na Cláusula 
Terceira. DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se 
fez constar na Cláusula Terceira do Termo Aditivo ao 
Contrato e Locação de Imóvel Urbano nº 0230/2019, 
ONDE SE LÊ: “(…) de modo que o LOCADOR receberá o 
valor mensal de R$ 1.358,62 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)”, LEIA-
SE: “(…) de modo que o LOCADOR receberá o valor 
mensal de R$ 13.568,68 (treze mil, quinhentos e sessenta 
e oito reais e sessenta e dois centavos)”. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 de 
Julho de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. ADERALDO GUEDES DA CRUZ. 
LOCADOR.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0116/2021 QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA FLEX PRODUÇÃO 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO EIRELI. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 0116/2021, originalmente firmado em 04 de 
agosto de 2021, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, de modo que a partir de 04 de agosto de 
2022, passará a viger até 04 de agosto de 2023. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
no valo global de R$ 424.750,00 (quatrocentos e vinte e 
quatro mil, setecentos e cinquenta reais), o qual o 
permanece inalterado e proporcional ao período ora 
aditado. 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 das Ações 4019, 4018, 4024 e 
2008, Elemento 33903900 e Fontes 15001002, 16000000 
e 15000000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 02 de Agosto de 
2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. FLEX 
PRODUÇÃO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. CONTRATADA.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N°007/2022,FIRMADA ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A  PRO EFICIDENCIA 
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COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS LTDA. DO OBJETO: Este 
instrumento term por finalidade rescindir a ata de registro 
de preços n°077/2022, tendo seus efeitos contados a partir 
de 26 de julho de 2022, estando as partes , portanto, 
desobrigadas em relação as obrigações constituidas no 
dito instrumento contratual a partir desta data. DA 
QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES:   Por força 
desta rescisão, o MUNICIPIO e a CONTRATADA somente 
responderão por declarando – se, doravante, mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus decorrentes 
da formalização do instrumento rescindido. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 26 de julho de 2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. PRO EFICIÊNCIA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS LTDA.CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON° 
395/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIODE 
CAMAÇARI E A EMPRESA TRINCA ESPORTES LTDA. 
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato nº 395/2020, 
originalmente firmado em 25 de junho de 2020, cujo objeto 
encontra-se mencionado acima. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 25 de junho de 2022, 
passará a viger até o dia 25 de junho de 2023. DO PREÇO: 
Por força deste instrumento, fica mantido o preço global no 
valor de R$424.120,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e 
cento e vinte reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 
termo aditivas não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço, renunciando-
se, expressamente, ao reajuste previsto na Cláusula 
Terceira, § 1º, do Contrato nº 395/2020. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA. 22 de Junho de 2022. 
MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO. MUNICÍPIO. 
TRINCA ESPORTES LTDA. CONTRATADA.

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O 
I B D S  –  I N S T I T U T O  B A I A N O  P A R A  
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE . DO OBJETO: Por 
meio do presente termo de Reti – ratificação, altera – se a 
Clausula terceira – do preço do contrato n°044/2021 em 
razão do erro material que se constatou na sua construção. 
DA ALTERÇÃO: Em razão do erro material que se 
constatou na construção do segundo termo aditivo em sua 
clausula terceira – DO PREÇO do contrato n°044/2021, e 
por entender que a correção se faz necesaria em virtude da 
necessidade de adequar os valores, bem como para 
garantir a efetiva liquidação do referido contrato de modo 
que: ONDE SE LÊ: CLAUSULA TERCEIRA – DO 
PREÇOCom a prorrogação do prazo estabelecida em 
clausula segunda do presente aditivo, aplica – se ao valor a 
incidência de reajuste IPCA no percentual de 10,5996% 
que se alterará  o valor do contrato de R$7.458.257,37 ( 
sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil,duzentos 
e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos)  LEIA – 
SE: CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO Com a 

prorrogão do prazo estabelicida em clausula  segunda do 
presente aditivo, aplica – se ao valor a incidencia de 
reajuste IPCA no percentual de 10,5996% que se alterará o 
valor do contrato de R$ 8.420.659,32 (oito milhoes, 
quatrocentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove 
reais e trinta e dois centavos) DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em plenamente em  vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 de 
junho de 2022. ELIAS NATAN M. DIAS. .MUNICÍPIO. IBDS 
– INSTITUTO BAIANO PARA DESENVOLVIMENTO DA 
SAUDE. CONTRATADO. 

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0430/2020 FIRMADO ENTRE O  QUE ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA RR CLINICA 
OFTALMOLOGICA LTDA.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do 
Contrato nº 0430/2020, originalmente firmado em 14 de 
agosto de 2020, cujo objeto encontra – se mencionado 
acima. DO PRAZO: O contrato descrito na clausula 
anterior fica prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que 
a partir de 14 de agosto de 2022, passará a viger ate o dia 
14 de agosto de 2023. DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, ficam mantidas as condições negociais, 
especialmente as disposições sobre o preço disposta na 
Clausula quarta do contrato. N°0430/2020.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,Elemento 33903900 e FONTES 
15001002 e 16000000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato  originário e termo 
Aditivo  não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 27 de julho de 2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. RR CLINICA 
OFTALMOLOGICA LTDA. CONTRATADA.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 201/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O ESPÓLIO DA SRª ELIANE DO CARMO FILHO, 
REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE, SRª 
AYANNE MARIA DO CARMO FILHO DE OLIVEIRA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, bem como a 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO e CLÁUSULA 
QUARTA – DO VALOR GLOBAL do instrumento contratual 
nº 201/2016, firmado em 16 de Agosto de 2016, cujo objeto 
é o supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo , a partir de 16 de Agosto de 2022, 
passará a viger até 16 de Agosto de 2023. DO PREÇO: O 
valor contratual é reajustado com base no IGP-M, que foi 
de 9,8441%, ficando o valor global para o período da 
renovação fixado na ordem de R$ 86.617,08 (oitenta e seis 
mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos), de 
modo que a LOCADORA receberá o valor mensal de R$ 
7.218,09 (sete mil, duzentos e dezoito reais e nove 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



APOSTILAMENTO

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1977 - Página 15 de 22

aditivo correrão por conta da Ação 4019, Elemento 
33903600 e Fonte 15001002 e 16000000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de 
agosto de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. ESPÓLIO DA SRª ELIANE DO CARMO. 
LOCADORA.

TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE ITEM EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0405/2022 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
FARMACE INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA 
CEARENSE LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade realinhar os preços praticados no Lote 03 da 
referida Ata-Cloreto de sódio 0,9% 500ml, sistema de 
fechado de transferência. Frasco/ bolsa. DO 
REEQUILÍBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no item 
supracitado, altera-se o valor do Lote 03 da referida Ata- 
Cloreto de sódio 0,9% 500ml, sistema fechado de 
transferência. Frasco/ bolsa, de R$ 8,0490 para R$ 7,65. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas 
disposições do Contrato originário e termos aditivos não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 02 de agosto de 2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. FARMACE INDUSTRIA 
QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. 
CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
448/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A CLÍNICA CLISMA EIRELI. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato nº 448/2020, firmado originalmente 
em 01 de Outubro de 2020, 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 01 de Outubro de 2022, passará a viger até 01 de 
Outubro de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negocias do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
nº448/2020, cujo o valor contratual é de R$ 2.175.881,40 
(dois milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e 
oitenta e m reais e quarenta centavos), não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado 
na Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 17 de 
agosto de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. CLÍNICA CLISMA EIRELI. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
446/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A CLÍNICA CLISMA EIRELI. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato nº 446/2020, firmado originalmente 

em 25 de Setembro de 2020, 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 25 de Setembro de 2022, passará a viger até 25 
de Setembro de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negocias do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
nº448/2020, cujo o valor contratual é de R$ 6.332.848,80 
(seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais e oitenta centavos), não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado 
na Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 17 de 
agosto de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. CLÍNICA CLISMA EIRELI. CONTRATADA.

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 
0121/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES 
COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE ESPÉCIE, 
ROÇAGEM (CAPINAÇÃO), SERVIÇO DE CORTE, 
PODA, SECÇÃO DE RAÍZES, TRATAMENTO DE SOLO 
COM UTILIZAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E 
ORGÂNICOS, IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS (MOLHAÇÃO) 
E A ERRADICAÇÃO DE TREPADEIRAS DE ARVORES E 
ARBUSTOS, COM O DESCARTE DO MATERIAL COM 
DESTINAÇÃO ADEQUADA. OS SERVIÇOS SERÃO 
E X E C U TA D O S  E M  TO D A S  A S  U N I D A D E S  
ADMINISTRATIVAS, UNIDADES DE SAÚDE, PRAÇAS, 
CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS E UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DE 
ACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES NO 
PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

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 
Municipal de Serviços Públicos - SESP, Sra. ARLENE 
LIMA ROCHA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº. 0574916156, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 802.563.415-91, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0121/2019, 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: PREGÃO Nº 0231/2018 
(PRESENCIAL). 

OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n° 
04/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de Agosto de 2022.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0115/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. O objeto da presente licitação é 
Contratação de serviço de cortes de cabelo para atender 
aos atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme 
acordo de Cooperação, firmado entre o município de 
Camaçari e o Exercito Brasileiro por intermédio da 6ª 
Região Militar. Acolhimento: 08/09/2022 a partir das 
08h00min; Abertura: 09/09/2022, às 09h00min; Disputa: 
09/09/2022, às 10h00min. (Horário Brasíl ia).   
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Edital/Informações: .  Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º: 951156. Tel.: (71) 3621-6655. Aracele Santos de 
Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0131/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços em Teleradiologia 
por imagem (raio x digital em unidade de saúde fixa e 
mamografia digital em ponto fixo, com emissão de 
laudos), incluso a adequação da estrutura necessária 
para execução dos serviços supracitados na Rede de 
Saúde do Município de Camaçari. Acolhimento: 
06/09/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 06/09/2022, 
às 10h00min; Disputa: 06/09/2022, às 11h00min. 
(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação nº 955435. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0136/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Registro de Preço, para aquisição 
de material de consumo (pilha alcalina 1,5V AAA / pilha 
alcalina 1,5V AA / pilha alcalina 9 volts) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. Acolhimento: 
08/09/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 09/09/2022, 
às 09h00min; Disputa: 09/09/2022, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 956311. Tel.: (71) 3621-6880. Ana Carolina 
Iglesias – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0145/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço, para 
aquisição de material de expediente (PAPEL OFÍCIO 
SULFITE A4 BRANCO / PAPEL SULFITE A3 / ROLO DE 
PAPEL SULFITE A0 / ROLO DE PAPEL SULFITE A1), para 
futuras contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. Acolhimento: 
08/09/2022 a partir das 08h00min. Abertura: 09/09/2022, 
às 09h00min. Disputa: 09/09/2022 às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 958181. Tel.: (71) 3621-6817. Kézia Priscila 
Oliveira da Silva – Pregoeira da COMPEL.

 
PREGÃO N.º 0146/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Registro de Preço para futura 
Aquisição de Equipamentos para atender as demandas 
operacionais da Coordenação da DEFESA CIVIL do 
Município de Camaçari-Ba. Acolhimento: 08/09/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 09/09/2022, às 09h00min; 
Disputa: 09/09/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 958225. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - O 
Secretário da Administração do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de 
nº 0003/2022, cujo objeto é o Credenciamento de 
empresas especializadas e profissionais habilitados para 

futura prestação de serviços de parecer técnico de 
avaliação mercadológica para aquisição e locação de 
imóvel de uso da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem 
como parecer em sede de laudo judicial e expedição de 
documentação cartorária para aquisição de imóvel, de 
acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência, a requerente TAIS ALVES 
MARINHO ABREU, com valor global deste contrato é de 
R$ 378.144,00 (trezentos e setenta e oito mil cento e 
quarenta e quatro reais).  Data da Homologação: 17 de 
agosto de 2022 - HELDER ALMEIDA DE SOUZA – 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
 

CONTRATO N.º 0321/2022. CONTRATADA: TAIS ALVES 
MARINHO ABREU. Credenciamento de nº 0003/2022, 
COMPEL OBJETO: prestação de serviços de parecer 
técnico de avaliação mercadológica para aquisição e 
locação de imóvel de uso da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, bem como parecer em sede de laudo judicial e 
expedição de documentação cartorária para aquisição de 
imóvel, de acordo com os critérios, valor global de R$ 
378.144,00 (trezentos e setenta e oito mil cento e quarenta 
e quatro reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 
1500.000. DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2022 
– HELDER ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.
 
 

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 09/08/2022

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
Eduardo Barão –– Representante da SMI consultoria
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Rafael Demeneghi–– Representante da SMI consultoria

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:	
I. Videoconferência com a SMI Consultoria;
II. O que ocorrer.

Reunião:
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 10h00min, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê 
de investimentos e gestor de recursos do ISSM, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, membro do Comitê de 
Investimentos, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 
membro do Comitê de Investimentos, DIEGO SILVA DE 
SOUZA, membro suplente, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA, membro nato e Diretor Administrativo e 
Financeiro do ISSM e PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, membro nato e Diretor 
Superintendente do ISSM, com a participação dos 
seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira e chefe de 
gabinete, EDUARDO BARÃO e RAFAEL DEMENEGHI, 
representantes da SMI Consultoria. 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. 
Videoconferência com a SMI Consultoria; II) 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. Explicou que o 
objetivo da reunião é consultar a SMI Consultoria sobre as 
NTN-B marcadas a mercado, passando a palavra para os 
consultores explicarem como funciona esse tipo de 
investimento. RAFAEL DEMENEGHI explicou, em 
números, como funciona a deflação. Disse que se, por 
exemplo, pegar um título que rende 6% a.a., se for feito 
descapitalizado ao mês, a taxa de rendimento é de 
aproximadamente 0,48%. Entretanto, se houver uma 
deflação de 0,65%, por exemplo, haverá um rendimento no 
mês negativo entre a diferença, visto que o título é uma 
soma entre a inflação mais a taxa mensal que é prefixada. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
pontuou que mesmo assim se atinge a meta. RAFAEL 
DEMENEGHI respondeu que sim, visto que vai impactar 
na meta e que se houver deflação vai puxar a meta para 
baixo. MILENA TAVARES DO SACRAMENTO falou que 
todos os títulos comprados pelo Comitê foram acima da 
meta, mas que em alguns meses o percentual fica bem 
acima da meta e que em outros meses ficam abaixo e que 
não consegue entender como os títulos marcados na curva 
conseguem alcançar um patamar menor que a meta, já 
que são superiores. EDUARDO BARÃO explicou que por 
se tratar de juros compostos existe essa variação. Disse 
que ao comprar um título vai ter essa variação mais baixa, 
mas que ao longo do tempo, para complementar a taxa 
contratada, o rendimento vai aumentando. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO questionou se a data em 
que é medido esse percentual é em meados do mês. 
EDUARDO BARÃO disse que a taxa é medida sempre do 
dia 15 do mês anterior até o dia 15 do mês atual, sendo 

chamado de IPCA 15, pegando a meta do mês. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
considerou que a preocupação do Comitê é sempre trazer 
os melhores resultados pro Instituto e que foi cogitado 
comprar títulos e fazer a marcação a mercado. Disse que 
seria um movimento pontual, que iriam comprar sabendo o 
momento certo de vender e que por não possuírem a 
experiência necessária para esse tipo de investimento, 
justificaria pagar uma taxa de administração de 0,2% para 
fazer esse tipo de investimento. Questionou a opinião da 
Consultoria sobre esse assunto. EDUARDO BARÃO 
explicou que, atualmente, com as taxas acima da meta, 
não existe RPPS investindo com marcação a mercado, 
mas sim em títulos marcados na curva para serem levados 
até o vencimento, já que garante um prazo maior para 
aquele recurso ir pagando a meta, visto que o RPPS tem o 
objetivo de alcançar a meta atuarial e não superá-la. Disse 
que na marcação a mercado haverá a volatilidade diária 
daquele título. Outra diferença é a possibilidade de 
negociação, visto que não existe obrigatoriedade de 
negociação na marcação a mercado, podendo o título ser 
levado até o vencimento, sendo que não faria sentido levar 
até o vencimento marcando a mercado, sendo mais 
seguro levar até o vencimento marcando na curva, já que 
não tem a volatilidade. MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO observou que o pensamento de não 
comprar na curva, no momento, foi pelo fato de ter um 
percentual alto imobilizado, sem possibilidade de venda. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
ponderou se valeria a pena fazer esse movimento 
estratégico de conseguir uma rentabilidade com a baixa da 
curva de juros futuro, indo direto pro título ou a diferença é 
tão pequena de você ir pro Fundo e pagar uma taxa de 
administração, sendo que no Fundo você tem uma 
tranqüilidade maior. EDUARDO BARÃO disse que essa é 
a grande questão, de saber quando vender esse título e 
qual será a rentabilidade esperada desse título. Continuou 
falando sobre a gestão desse tipo de investimento. 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO disse que ao 
analisar o histórico dos Fundos IMA-B e IMA-B 5 percebeu 
que eles já tiveram excelentes momentos no passado, na 
baixa da inflação, e questionou qual seria o momento certo 
de investir nesses Fundos. EDUARDO BARÃO mostrou 
uma planilha de acompanhamento diário das taxas de 
juros feita pela SMI Consultoria. RAFAEL DEMENEGHI 
fez uma breve explicação sobre vencimento dos Fundos e 
volatilidade. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES disse que 50% do PL do Instituto está 
investido em títulos, sejam eles públicos ou privados, e que 
no dia 15/08/2022 4% do PL será devolvido. Falou que 
havia sido aprovado o reinvestimento desse valor em 
títulos e questionou como está a situação do IMA-B 5. 
EDUARDO BARÃO continuou apresentando a planilha 
com cenários econômicos futuros e alternativos. Disse que 
se ocorrer a queda da curva de juros o IMA-B 5+ vai ter 
uma valorização próxima de 44% até essa curva chegar a 
um patamar de expectativa, podendo isso ocorrer em uma 
semana ou em quatro meses, não existindo um prazo 
certo, por ser muito dinâmico. Disse que a SMI está 
acompanhando o momento certo de fazer esses 
investimentos em IMA-B e IMA-B 5+ e que esse momento 
não é agora, visto que as expectativas de inflação para o 
ano que vem ainda estão acima da meta. RAFAEL 
DEMENEGHI teceu comentários sobre a importância do 
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risco fiscal na curva de juros.  PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que na carteira do 
Instituto não tem investimento em IMA-B e que se não seria 
melhor aportar em IMA-B ao invés de CDI. EDUARDO 
BARÃO explicou que pode continuar com o CDI, visto que 
mesmo com a deflação ocorrida nos últimos dias o CDI 
continua mais vantajoso do que o IMA-B e encerrou a 
apresentação. Ato contínuo passou ao item II. O que 
ocorrer. O Diretor Superintendente e membro nato do 
Comitê, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES sugeriu que diante desse contexto do título 
público de curto prazo estar com uma expectativa de 
rentabilidade inferior ao CDI, que fosse modificada a 
aplicação do valor que será resgatado em agosto para 
aporte em CDI. Solicitou que os membros do Comitê 
fiquem atentos para a melhor oportunidade de investir em 
IMA-B 5+. Questionou sobre a opinião dos membros sobre 
a compra de títulos marcando a mercado. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO disse que diante da análise 
feita pela SMI Consultoria ficaria inviável fazer esse 
acompanhamento constante que seria necessário para 
esse tipo de investimento. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES disse que, mesmo com as 
qualificações constantes do Comitê de Investimentos do 
ISSM, os servidores possuem outras atribuições, ficando 
inviável esse acompanhamento. E, após debates e 
considerações, restou deliberado, por unanimidade, (i) 
manter a estratégia de investimento em títulos marcando 
na curva, visto que, após análise da SMI Consultoria, 
restou comprovado que a rentabilidade dos investimentos 
em Fundos de investimento é excelente; (ii) alterar a 
deliberação ocorrida em 01/08/2002, na 34ª reunião 
extraordinária, revogando a compra de 16 milhões em 
títulos públicos no mês de agosto, mantendo a decisão de 
aplicar o que for pago no vencimento do titulo no dia 15 de 
agosto em Fundos com Benchmark CDI. E nada mais 
havendo passível de registro, o Superintendente e 
membro nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, 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 DA SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE / CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I / CONVIDADA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 09/08/2022

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 – Tesoureira e chefe de gabinete da 
Diretoria Administrativa e Financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Manoel Márcio dos Santos Souza – Representante do 
Safra Asset 
Edmilson Rogério Alves– Representante do Safra Asset

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 57/2022

Pauta da Reunião:	
I. Videoconferência com representantes do SAFRA 
ASSET;
II. O que ocorrer.

Reunião:
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 11h00min, atendendo às determinações da Lei 
C o m p l e m e n t a r  n º  1 6 4 4 / 2 0 2 0 ,  r e u n i r a m - s e  
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, presidente do Comitê de investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, membro titular, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, membro titular, DIEGO SILVA DE 
SOUZA, membro suplente, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA, membro nato e Diretor Administrativo e 
Financeiro do ISSM e PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, membro nato e Diretor 
Superintendente do ISSM, com a participação dos 
seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I e ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira, além de 
MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA e EDMILSON 
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ROGÉRIO ALVES, representantes do Safra Asset. A teor 
do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após verificação 
do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 
segu in te  pau ta :  I .  V ideoconferênc ia  com 
representantes do SAFRA ASSET; II) O que ocorrer. 
Aberta a reunião, o presidente do Comitê de Investimentos 
e gestor de recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Com a palavra, Edmilson 
Rogério Alves iniciou a apresentação falando sobre a 
pandemia da COVID-19, que na opinião do banco já é um 
assunto finalizado, o problema hoje seriam os reflexos que 
a pandemia deixou. Sobre o cenário global disse que o PIB 
mundial teve um crescimento menor em 2022 e que a 
China vem crescendo menos, podendo afetar as 
economias emergentes, como o Brasil. Disse que na Zona 
do Euro o PIB também tem crescido menos e que a 
inflação está bastante pressionada, avançando para uma 
trajetória de aumento de juros de forma gradual. Comentou 
que a continuidade nos conflitos entre Rússia e Ucrânia 
vem gerando instabilidade nos mercados, prejudicando 
vários mercados. Falou que nos Estados Unidos os 
números da economia são bastante positivos. O FED 
continua com o ciclo de alta de juros com uma previsão de 
4% para o final do ciclo e o índice de desemprego está em 
torno de 3,6%. Disse que apesar da alta de juros e do 
menor crescimento, o banco avalia os EUA como uma boa 
alternativa de investimento no médio e longo prazo, apesar 
desse ciclo de alta de juros e de uma possível recessão, 
apesar do banco não acreditar em recessão, mas sim em 
um menor crescimento econômico. Sobre o Brasil disse 
que o cenário político continua conturbado e volátil por 
causa das eleições, mas que o PIB vem ganhando força. 
Falou que a dívida do PIB está abaixo de 80% e que houve 
um recorde de arrecadação, mas que o longo prazo ainda 
preocupa. Disse que a SELIC chega a 13,75% e que o 
IPCA retrai, mas ainda fica acima da meta para 2022 e que 
o corte do ICMS combustível tende a diminuir o impacto 
neste ano. Falou que na renda variável deve ser analisada 
uma estratégia para médio e longo prazo, sendo o setor de 
commodities o que mais deve alavancar esse ano. 
Ressaltou a importância da liquidez na atualidade, 
principalmente com esse cenário de guerra. Mostrou um 
gráfico com as projeções para o próximo ano, que serão 
boas para o Brasil. Falou sobre o PIB do Brasil, que vai 
crescer mais, acima da média mundial. O desemprego vai 
cair e o IPCA está com uma projeção para 7,4%, com a 
SELIC diminuindo. Com a palavra PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES observou que 
50% do patrimônio do Instituto está investido em títulos, 
sejam públicos ou privados, e que a volatilidade da carteira 
do ISSM está baixa, com a expectativa de atingimento da 
meta nesse segundo semestre. Falou que com o restante 
da carteira o Comitê precisa trabalhar com bastante 
liquidez. Disse que o Comitê de Investimentos não possui, 
no momento, interesse de investimento em renda variável, 
mas que estão bastante atentos para essa queda de juros 
futuros para investirem no momento certo. EDMILSON 
ROGÉRIO ALVES disse que antes do cenário melhorar, 
pode piorar um pouco, principalmente por causa das 
eleições. Disse que só vislumbra uma melhora quando o 
COPOM disser que finalizou o ciclo de alta de taxa de juros 
no país e será esse o momento de investir em IMA-B. 
Continuou a apresentação falando sobre os Fundos do 

Banco Safra. Apresentou o Fundo SAFRA SOBERANO 
REGIME PRÓPRIO (CNPJ: 10.347.195/0001-02) que é 
um Fundo que aplica em cotas de fundos de investimento 
com carteira composta por títulos públicos federais e 
operações atreladas ao CDI, com o objetivo de buscar 
acompanhar as oscilações das taxas de juros a curto 
prazo. Possui uma taxa de administração de 0,15% a.a. e 
r e n d e  1 0 0 %  d a  S E L IC ,  a l é m  d e  t a x a  d e  
conversão/liquidação de D+0/D+0. Seguiu com a 
apresentação do Fundo EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA 
(CNPJ: 10.787.647/0001-69). Trata-se de um Fundo que 
tem como rentabilidade o IRF-M 1 e possui um potencial de 
ganho a curto prazo, além de taxa de administração de 
0,50% a.a e taxa de conversão/liquidação de D+0/D+1 . 
Outro Fundo apresentado foi o Fundo SAFRA CARTEIRA 
P R E M I U M  F I  M U L T I M E R C A D O  ( C N P J :  
17.253.869/0001-40) que é um Fundo que busca sempre 
superar CDI, utiliza derivativos apenas para posição, não 
sendo permitida a alavancagem da carteira e possui taxa 
de adminis t ração de 0,50% a.a e taxa de 
conversão/liquidação de D+0/D+1. Disse que o Fundo já 
rendeu mais do que CDI, Ibovespa e IPCA desde quando 
foi criado. Falou brevemente sobre o Fundo SAFRA S&P 
R E A I S  P B  F I  M U LT I M E R C A D O  ( C N P J :  
21.595.829/0001-54) que é um Fundo de renda variável 
que, atualmente, está com alta volatilidade, mas que foi 
apresentado para ficar no radar do Instituto quando o 
cenário econômico externo melhorar. E, por último, 
apresentou o Fundo SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB 
(CNPJ: 02.097.252/0001-06) que é um Fundo com taxa de 
administração de 1,50% a.a e que possui muita liquidez, 
com taxa de conversão/liquidação D+1/D+3. Encerrou a 
apresentação dos Fundos, colocando-se a disposição 
para sanar as dúvidas. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS questionou sobre a situação dos Estados Unidos 
que estava com perspectiva de recessão, mas que agora 
teve um aumento no PIB, nos níveis de emprego e uma 
valorização do dólar e que se essas mudanças 
propiciariam um cenário favorável para voltar a fazer 
investimentos no exterior. EDMILSON ROGÉRIO ALVES 
respondeu que a recessão significaria uma diminuição no 
crescimento e que o grande remédio para a inflação seria a 
alta de juros, mas que o reflexo de uma alta de juros 
poderia provocar uma contenção de crescimento. Disse 
ser difícil responder esse questionamento, mas que 
esperaria que o cenário externo apresentasse sinais de um 
possível arrefecimento para aumentar o aporte nesse tipo 
de investimento. Disse que quando houver a certeza que a 
SELIC não vai mais aumentar será o momento de 
investimento em Fundos IMA-B. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que o Comitê de 
Investimentos vai analisar todas as propostas 
apresentadas e agradeceu a apresentação. E nada mais 
havendo passível de registro, o Superintendente e 
membro nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, 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
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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 TITULAR

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO TITULAR

DIEGO DA SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE / CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I / CONVIDADA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

AVISO DE ADITAMENTO DE REVISÃO DOS 
PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
22867.07.12.729/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2018 - PMC
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a celebração do TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019, oriundo da Pregão 
Eletrônico Nº 250/2018 - PMC, tendo como contratada a 
empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.284.516/0001-61.
DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio 
financeiro do Contrato Administrativo nº 006/2019, 
celebrado em 14 de Novembro de 2019, referente a 
contratação de empresa especializada em serviços de 
implantação e operação de sistema informatizado, via 
internet, integrado de gestão de frota de veículos, com 
vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis automotores dos veículos à disposição do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal em rede de 
estabelecimentos credenciados.
DO ACRÉSCIMO
O presente Termo Aditivo tem o valor de R$ 17.533,43 
(dezessete mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e 
três centavos), correspondente ao reequilíbrio financeiro 
contratual, em decorrência da majoração dos preços nos 
combustíveis, em conformidade com a Cláusula Terceira § 
2º do citado contrato.
DO VALOR
Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo 
Aditivo, o Contrato Administrativo nº 006/2019, cujo valor 
originário era de R$ 37.592,00 (trinta e sete mil, quinhentos 
e noventa e dois reais), passará para o valor global de R$ 
55.125,43 (cinquenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais 
e quarenta e três centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá 
por conta de recurso proveniente da CONTRATANTE, à 
conta da Dotação Orçamentária:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de 
Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de 
Serviços Técnicos e Administrativos do 
ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material 
de Consumo
Fonte: 18020000 – Recursos Vinculados 
ao RPPS (Taxa de Administração)

DO FUNDAMENTO LEGAL
Este termo aditivo fundamenta-se no Artigo 65, Inciso II, 
alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Camaçari-BA, 09 de agosto de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 099/2022. 1° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 010/2021. Objeto: Este termo aditivo tem como 
objeto alterar a Cláusula segunda – Do prazo da vigência e a 
Cláusula sexta – do preço - do contrato nº 010/2021, 
assinado em 30 de Agosto de 2021, cujo objeto é a 
contratação do serviço de Banco de Preços, conforme 
descrições na proposta comercial para atender as 
necessidades desta Superintendência. Contratado: NP 
Tecnologia e Gestão de dados ltda. Valor global R$ 
10.865,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). 
Período de vigência: 12 meses a partir de 30 de Agosto de 
2022; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari-BA, 19 de Agosto de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE DISTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 081/2022. Termo de Distrato ao 
Contrato n° 014/2018. Objeto: pelo presente termo, as 
partes, de forma amigável e em comum acordo, resolvem 
antecipar o termo final de vigência do Contrato n° 014/2018, 
referente à parte do contrato, destinada a prestação de 
serviços de Telefonia Móve. Distratada: OI S/A.

Camaçari-BA, 17 de Agosto de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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