
 

DECRETO Nº 7835/2023 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Altera dispositivos do Decreto nº 7796, de 
01 de novembro de 2022, que estabelece o 
CALENDÁRIO FISCAL DE 2023, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de dezembro de 
2009,  

 
DECRETA 

 
Art. 1º. Ficam suspensos os efeitos da exigência de pré-
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico – Dte para os 
contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU para pagamento da cota única 
com desconto de 10 % (dez por cento), até 10 de março de 
2023, prevista no caput do art. 2º, do Decreto 7.796/2023. 
 
Art. 2º. O vencimento do Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza- ISSQN quando o Contratante seja o 
Município de Camaçari será na data do pagamento do 
serviço ao Contratado. 
 
Art. 3º. Altera o art. 19, do Decreto 7.796/2023, que passa 
a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 19. Ficam atualizados monetariamente, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA, acumulado no período de outubro de 
2021 a setembro de 2022, no percentual de 
7,17% (sete inteiros e dezessete centésimos), 
a partir de 1° de janeiro de 2023, os valores 
definidos em Lei de composição das bases de 
cálculo dos tributos municipais, preços 
públicos, rendas, penalidades acessórias, 
créditos tributários ou não, em favor da 
municipalidade, e outros acréscimos legais 
estabelecidos em quantias fixas.” 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigência na data de 
publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
SECRETARIO DA FAZENDA 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 0002/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
02213.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) FLAVIO SANTANA DE 
JESUS, matricula nº 9268, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO de 
NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 11 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 
                                     

PORTARIA Nº 0003/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

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

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XX - Nº 2100 de 03 de março de 2023 - Página 01 de 19 

DECRETO 

S
E

C
A

D
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 



Sexta-feira 
03 de março de 2023 - Ano XX 
Nº 2100 - Página 02 de 19 

município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 09 
de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional e, 

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 02216.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) HELENA MOACYR 
NASCIMENTO, matricula nº 8046, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO de 
NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 11 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 

PORTARIA Nº 0009/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 02243.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) DAIANA RAMOS DE 
JESUS, matricula nº 62073, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de AUXILIAR DE DISCIPLINA de NÍVEL 
I para NÍVEL II, com data retroativa a 18 DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 

PORTARIA Nº 0018/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 
de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério do 
município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 09 
de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional e, 

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
02280.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) TELMA REIS DE LIMA, 
matricula nº 831796, lotado (a) na Secretaria da Educação 
- SEDUC, ocupante de cargo de provimento efetivo/
estatutário de AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL de 
NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 25 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 

PORTARIA Nº 0019/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
02302.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) ARI DE SOUZA SIMOES, 
matricula nº 61676, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, ocupante de cargo de provimento efetivo/
estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO de NÍVEL 
I para NÍVEL II, com data retroativa a 30 DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
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PORTARIA Nº 0024/2023 
DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 
02296.11.02.904.2022, 

 
RESOLVE 

 
PROMOVER o (a) servidor (a) NOELLY DA SILVA 
SOUZA, matricula nº 828896, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de AUXILIAR DE EDUCACAO 
INFANTIL de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 
30 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

 
 

PORTARIA Nº 20/2023 
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
“Dispõe sobre a Estabilidade dos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.” 

 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e, 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o disposto 
no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e demais 
alterações; 
 
CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional; 
 

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação; 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supracitadas, 
o servidor abaixo relacionado em virtude da aprovação no 
estágio probatório: 

 
 
Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional do Servidor. 
 
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE 

 
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE FEVEREIRO  DE 
2023  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 018/2023. 
DE 28 de Fevereiro de 2023 

 
Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa O S ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA 
e dá outras Providências. 

 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
Processo Digital nº 03931-2023, de 11 de janeiro de 2023. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa O S ESCRITÓRIO 
VIRTUAL LTDA, estabelecida à Rua Costa Pinto, Nº 10, 
Centro – Camaçari/BA, CEP: 42800-049, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, 
CNPJ/MF Nº 03.791.516/0001-90, inscrição mobiliária nº 
009766001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes: 
 
I. Isenção de 50% da TFF, a partir de janeiro de 2023. 

 

SERVIDOR CADASTRO CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE SECRETARIA 

SILVANI CLARA PAIXÃO 
SANTANA 

832334 
AGENTE COMUNITÁ-

RIA DE SAÚDE 
03/02/2020 03/02/2023 SESAU 
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Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida. 
 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27 de 
setembro de 2022, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE FEVEREIRO DE 
2023. 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
SECRETÁRIO DA FAZENDA  

 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2023 
DE 01 DE JANEIRO DE 2023 

 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014, 

 
RESOLVE 

 
Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para o 
mês de janeiro de 2023, referente as fontes de receitas 
próprias geridas pela SEFAZ. 
 
A meta do referido mês fica definida em R$ 26.683.041,00 
(Vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e três mil e 
quarenta e um reais), observando-se os parâmetros e as 
considerações abaixo elencadas, para definição do esforço 
fazendário.  
 
1º - Tendo em vista que as receitas tributárias do ISS e 
ITIV, captura os efeitos conjunturais 
da atividade econômica, devidamente atualizados, 
utilizando-se o PIB de 0,40% ( zero virgula quarenta por 
cento) referente ao último trimestre, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística- IBGE, na 
forma do § 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014, e que; 
 
2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor IPCA, 
acumulado no período de 
outubro de 2021 a setembro de 2022, no percentual de 
7,17% (dez vírgula vinte e cinco por 
cento), incidentes sobre as receitas tributárias elencadas 
nos dispositivos supracitados; 
 
3º – Majoração do IPTU em 5,52% ( cinco virgula 
cinquenta e dois por cento). 
 
4º- Considerando ainda o parágrafo único do artigo 14 da 
Lei 1350/2014, que rege a 
oscilação do ritmo da atividade econômica no município e 
considerando ainda a análise do grau de adimplência dos 
tributos parcelados, em curso na Sefaz. 
 
5°- Realizada a conferência dos dados históricos da 
arrecadação municipal e verificado um movimento 
contínuo e crescente dos tributos no município, 
demonstrados nos relatórios de arrecadação, estimamos 
para o mês de janeiro de 2023 um fator percentual de 1% 
(Um por cento) de esforço fazendário. 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JANEIRO DE 
2023. 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES  
CADASTRO 830699 

SECRETÁRIO DA FAZENDA  
 

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY 
CADASTRO 8088 
AUDITOR FISCAL 

 
DEIVES PIRES SAMPAIO 

CADASTRO 62646 
AUDITOR FISCAL  

 
SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO  

CADASTRO 62926 
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL  

 
LILIANE DA SILVA FERREIRA 

CADASTRO 63332 
TÉCNICO FAZENDÁRIO 

 
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS 

CADASTRO 61013 
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO  

 
 
 

 
 

CONTRATO Nº 0034/2023 
 

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
empresa CENUTRI COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI. 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n.o, 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 CENUTRI 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua 
Francisco Portugal, 202, loja 04, Salgado Filho – Aracajú 
- SE, e-mail: cenutri@grupocenutri.com.br, (79) 3246-
2717, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 26.605.573/0001-32, 
representada neste ato por Luciana Bastos Almeida, 
portador da carteira de identidade n.o  3.054.623-0 – SSP/
SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
014.220.035-23, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho do processo administrativo n.º 
00269.11.07.611.2021  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 
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seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Processo Administrativo nº 00269.11.07.611.2021; 
b) Edital de PREGÃO N° 0164/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos; 
c) Proposta de Preço 
d) Ata de Registro de Preços n.º 0043/2022 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 
curativos especiais para uso dos pacientes nas 
Unidades de Saúde do município de Camaçari, 
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 – DO PREÇO 
 
O valor global deste contrato é R$ 34.352,50 (Trinta e 
quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta 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. 

. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600.0000 - Transferên-
cia Fundo a Fundo de 
recurso do SUS 
provenientes do 
Governo Federal  - 
Bloco de manutenção 
das ações e serviços 
públicos de saúde. 
1500.1002 - Recurso 
não vinculado de 
imposto destinado a 
despesa com ações e 
serviços públicos de 
Saúde. 
1659.0000 - Outros 
Recursos vinculados a 
saúde 
 

LOTE CÓDIGO 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO 

  

UF QTDE 

PREÇO (R$) 

MARCA UNITÁRIO TOTAL 

2 
65006007
93 

CURATIVO ANTISSÉPTICO, 
10X10CM, COMPOSTO POR 
MATERIAL NÃO ADERENTE 
IMPREGNADA COM SOLUÇÃO 
ANTISSÉPTICA MICROBIANA, 
SENDO SEU USO INDICADO PARA 
O TRATAMENTO DE QUEIMADU-
RAS, ESCALDADURAS, LACER-
AÇÕES, ABRASÕES, ÁREAS 
DOADORAS E RECEPTORAS DE 
ENXERTOS, FERIDAS CIRÚRGI-
CAS E FERIDAS INFECTADAS. 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 
ACONDICIONADO ENTRE DUAS 
FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO 
ESTERILIZADO 

BAC-
TIGRAS 
SMITH 

& 
NEPH-

EW 

UN 4.550 7,55 34.352,50 

  VALOR GLOBAL 34.352,50 

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 conferência obrigatória pela 
CONTRATANTE. 
 
III. Manter durante a execução do contrato todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto 
do Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha 
de terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-
se a entregar o produto isento de qualquer problema 
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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, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
 
VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

 
§ 2º São obrigações da CONTRATANTE: 
 

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela 
Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
II. Receber o objeto do contrato conforme 
descrito e especificado neste Contrato, na Ata de 
Registro de Preços e na Proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA. 
 
§ 1º  A CONTRATADA declara haver levado em conta, 
na apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos 
trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a 
compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
 
§ 2º  Ficando comprovados, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre 
a compra CONTRATADA, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução ao 
MUNICÍPIO, do valor por ventura. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA 
 
Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados na 
Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, restrito 
ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, Quilômetro 
13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, CEP 42.849-
000. 
 
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS 
 
O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa. 
 
§ 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. 
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§ 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 CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso.  
 
§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 
Contratada, devidamente uniformizados e identificados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO 
 
A revisão dos preços registrados na hipótese de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" 
da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 
Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido para 
o órgão gerenciador do Registro de Preços. 
 
§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço de cada item constante de 
sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 
parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, 
encargos em geral, lucro e participação percentual em 
relação ao preço final. 
 
§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 
 
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 
proposta, demonstrando a nova composição do preço. 
 
§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao preço 
final (Planilha de Custos). 
 
§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 
início de sua vigência e numeração seqüencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços. 
 
§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que 
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou 
por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices 
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, 

devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da 
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, 
para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 
apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 
não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 
econômico durante a vigência deste registro. 
 
§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 
 
§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 
previstas neste edital. 
 
§ 10º A 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 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu 
registro cancelado, além de sanções civis e criminais, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, após 
prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e 
o contraditório, quando: 
a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou 
não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
b) fraudar a execução do instrumento contratual; 
c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração pública; 
d) cometer fraude fiscal. 
 
§ 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: 
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a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto. 
 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 
vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato; 
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20% sobre o valor global do contrato; 
c) adulterar ou alterar as características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 20% 
sobre o valor global do contrato e suspensão do direito de 
licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco 
anos; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 
produto falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% sobre o valor global do contrato e suspensão 
do direito de licitar e contratar com o município pelo prazo 
de até cinco anos; 
e) entregar produto que cause dano à Administração 
ou a terceiros, devidamente comprovada: multa de até 
20% sobre o valor global do contrato, independente das 
medidas civis, além de reparação do dano. 
 
§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 
§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 
Cláusula e enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 
multa devida. 
§ 9º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 10º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 
Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I do §3º, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas. 
§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após conclusão de processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 
§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade de 
advertência e multa relativas ao inadimplemento de 
obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade 
aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO 
 
O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 17do 
Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser rescindido na 
forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
subsidiariamente, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, sem que com isso, a CONTRATADA tenha 
direito a indenizações. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, 
como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste Termo de Compromisso de 
Fornecimento, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
Camaçari-BA, 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
CONTRATANTE  

 
CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CONTRATADA 
 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2020 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA LCL GEOTÉCNICA E 
ENGENHARIA EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
023/2020, firmado originalmente firmado em 20 de janeiro 
de 2020, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS 
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contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 02 (dois) meses, de modo que, a partir de 21 de 
fevereiro de 2023, passará a viger até 21 de abril de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo Contrato nº 023/2020, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DO SALDO REMANESCENTE: Para a 
execução do serviço objeto do contrato ora aditivado, 
declaram as partes que existe um saldo remanescente no 
valor de R$ 327.771,48 (trezentos e vinte e sete mil, 
setecentos e setenta e um reais e quarenta e oito 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço contratado. 
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, 16 de Fevereiro 2023. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. LCL GEOTÉCNICA E ENGENHARIA EIRELI .  
CONTRATADA. 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0049/2022 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A VITALBENS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR MENSAL & 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO, do Instrumento contratual nº 0049/2022, 
firmado em 09 de março de 2022, cujo objeto é o 
supracitado; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, 
a partir de 09 de março de 2023, passará a viger até 09 de 
março de 2024. DO PREÇO: O valor contratual é 
reajustado com base no IGP-M, que foi de 1,92%, ficando 
o valor global para o período da renovação fixado na 
ordem de R$36.691,20 (trinta e seis mil, seiscentos e 
noventa e um reais e vinte centavos), de modo que a 
LOCADORA receberá o valor mensal de R$3.057,60 (três 
mil, cinquenta e sete reais e sessenta centavos). 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 4061, Elemento 33903900 e 
Fontes 15000000. 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, 02 de 
Março de 2023, ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA. MUNICÍPIO. VITALBENS LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA. LOCADORA. 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2023 DO TERMO 
DE SUBCONTRATAÇÃO N°0052.1/2022 - EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA 
GARANTIR A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE 
II COSTA), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI  E A EMPRESA RKL CONSTRUÇÕES 
LTDA.  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Termo de Contratação 
n° 0052.1/2022, 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 : CONCORRÊNCIA 
004/2021.  
 
OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO 3.3.90.92 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°
01/2023, 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, 27 de fevereiro de 2023. 

 
JOSELENE CARDIM BARBOSA 

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2023 DO 
CONTRATO Nº 0228/2022 ENTRE O MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA MULTI GEOTECNOLOGIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
A SECRETARIA DA FAZENDA DO Município de 
CAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Joaquim José 
Bahia Menezes, portador do R.G nº. 128860090 SSP-BA, 
inscrito no CPF sob o nº 181.227.445-91, doravante 
denominado CONTRATANTE, conforme Processo Nº 
0257/2021, Pregão Presencial nº. 0174/2021 que se 
regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/93, 
os quais as partes se sujeitam a cumprir e também sob os 
termos e condições estabelecidas no Termo de Referência 
nº. 5730/2021 – SEFAZ e na proposta apresentada pela 
contratada. 
 
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0257/2021 e Pregão Presencial nº. 0174/2021. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO 

DOTAÇÃO ATUAL 

Classificação Institucional Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA INFRAES-

TRUTURA 

3030 – RECUPERAÇÃO DE 
PASSEIO 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 
3.3.90.92 – Despesa 
de Exercício Anterior 

APOSTILAMENTOS 
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E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO, 
previsto no instrumento inicial, alterando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente: 

 
 
Camaçari-Ba, 02 de janeiro de 2023 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

 
 
 
 

 
 

 

AVISO PRORROGAÇÃO  
 

PREGÃO N.º 0046/2023 (ELETRÔNICO) – COMPEL - O 
Município de Camaçari – BA, por intermédio da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada 
através do Decreto nº. 7.751/2022 TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos 
interessados que ficam PRORROGADOS o Acolhimento: 
15/03/2023 a partir das 09h00min; Abertura: 16/03/2023, 
às 09h00min; Disputa: 16/03/2023, às 11h00min. (Horário 
Brasília), do PREGÃO N.º 0046/2023 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é a Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o 
n.º: 988642. Tel.: (71) 3621-6655/6880 – Steline Dias Silva 
– Pregoeira da COMPEL. Camaçari 03 de março de 2023. 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO N.º 0050 / 2023 (ELETRÔNICO) - COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS 
PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E 
PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES. ACOLHIMENTO: 16/03/2023 a partir das: 08h 
00min; ABERTURA: 17/03/2023, às 08h 00min; DISPUTA: 
17/03/2023, às 09h 30min. (Horário Brasília). EDITAL/
INFORMAÇÕES: www.licitacoes-e.com.br (LICITAÇÃO 
N.º: 988666). Tel.: (71) 3621-6880. Jussara Souza de 
Oliveira - PREGOEIRA DA COMPEL. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE RECUR-

SOS 

05 - Secretaria 
da Fazenda 
  
  
  
  
  
  

0505 – Secreta-
ria da Fazenda 
  
  
  
  
  
  

2009 – Manutenção de 
Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comuni-
cação 
  
  
  
  

33.90.40 – Serviços 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação – 
Pessoa Jurídica 
  
  
  

150000 – Recursos 
não vinculados de 
impostos 
  
  
  
  

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0014/2023. Processo 
Nº 0049.11.07.200.2023. Contratada: SOLUÇOES 
MODERNA EDITORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de material de apoio pedagógico 
destinado à melhoria da aprendizagem dos alunos do 6º 
ao 9º anos do Ensino Fundamental, da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari/BA, conforme termos e 
condições abaixo, embasados nas necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. Valor Global: R$ 
4.785.220,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco 
mil, duzentos e vinte reais). Fundamentada no Art. 25, I, 
da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
01/03/2023. 
  
CONTRATO Nº 0053/2023 - Termo de Inexigibilidade nº 
0014/2023. Processo Nº 0049.11.07.200.2023. 
Contratada: SOLUÇOES MODERNA EDITORA E 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. Objeto: Aquisição de 
material de apoio pedagógico destinado à melhoria da 
aprendizagem dos alunos do 6º ao 9º anos do Ensino 
Fundamental, da Rede Pública Municipal de Ensino de 
Camaçari/BA, conforme termos e condições abaixo, 
embasados nas necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Valor Global: R$ 4.785.220,00 (quatro 
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4009, 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Fonte: 15001001. 
Fundamentada no Art. 25, I, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da Assinatura: 01/03/2023. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0016/2023. Processo 
Nº 0078.11.07.200.2023. Contratada: VDM PRODUÇÕES 
E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA. Objeto: Contratação 
para apresentação Artistas/Bandas: VANESSA DA MATA 
nas festividades em comemoração ao Festival de 
Arembepe no dia 18/03/2023 a partir das 00:00 no Palco 
da Arena na Orla de Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 03/03/2023. 
  
CONTRATO Nº 0055/2023 - Termo de Inexigibilidade nº 
0016/2023. Processo Nº 0078.11.07.200.2023. 
Contratada: VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES 
MUSICAIS LTDA. Objeto: Contratação para apresentação 
Artistas/Bandas: VANESSA DA MATA nas festividades 
em comemoração ao Festival de Arembepe no dia 
18/03/2023 a partir das 00:00 no Palco da Arena na Orla 
de Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 165.000,00 (cento e 
sessenta e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001, Elemento de Despesa: 
33.90.39.00, Fonte: 01500000. Fundamentada no Art. 25, 
III, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da Assinatura: 
03/03/2023. JOSÉ GAMA NEVES - SECRETÁRIO DE 
GOVERNO. 
 

 

HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento de nº 0004/2022, 
cujo objeto é o Credenciamento de entidades e instituições 

D
IC

O
M

P
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br
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educacionais que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar 
com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de zero 
a cinco anos e onze meses, para Serviço de Educação 
Infantil - Creche e Pré-Escola - primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2023, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
participação estabelecidas neste instrumento, à 
requerente ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO, o valor global 
deste contrato é de R$ 102.895,20 (cento e dois mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e vinte 
centavos), Conforme Tabela abaixo: 

 
 
Data da Homologação: 16/02/2023 – NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
   
CONTRATO N.º 0048/2023. CONTRATADA: 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
DE PARAFUSO. Credenciamento de nº 0004/2022, 
COMPEL, OBJETO: é a prestação de serviços de 
entidades e instituições educacionais que sejam 
comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins 
lucrativos, interessadas em firmar com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de zero 
a cinco anos e onze meses, para Serviço de Educação 
Infantil - Creche e Pré-Escola - primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2023, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
participação estabelecidas neste instrumento, com o valor 
global de R$ 102.895,20 (cento e dois mil, oitocentos e 
noventa e cinco reais e vinte centavos).Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4005,4008; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 1500.1001. Data da 
Homologação: 16 de fevereiro de 2023. – NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 
HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 0004/2022 - 
A Secretaria de Educação do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de 
nº 0004/2022, cujo objeto é o Credenciamento de 
entidades e instituições educacionais que sejam 
comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins 
lucrativos, interessadas em firmar com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de zero 
a cinco anos e onze meses, para Serviço de Educação 
Infantil - Creche e Pré-Escola - primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2023, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
participação estabelecidas neste instrumento, à 
requerente CENTRO COMUNITÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO RECANTO DAS ÁRVORES, o 
valor global deste contrato é de R$ 482.668,80 
(Quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e oito reais e oitenta centavos), Conforme 
Tabela abaixo: 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. VALOR 
VALOR 
TOTAL 

02 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PRÉ-
ESCOLA PARCIAL DESTINADO A ALUNOS COM 
IDADE ENTRE 04 ANOS A 05 ANOS E 11 MESES 

20 MÊS 12 428,73 102.895,20 

VALOR GLOBAL (R$): 102.895,20 

 
 

Data da Homologação: 16/02/2023 – NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
  
CONTRATO N.º 0049/2023. CONTRATADA: CENTRO 
COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RECANTO 
DAS ÁRVORES. Credenciamento de nº 0004/2022, 
COMPEL, OBJETO: é a prestação de serviços de 
entidades e instituições educacionais que sejam 
comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins 
lucrativos, interessadas em firmar com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de zero 
a cinco anos e onze meses, para Serviço de Educação 
Infantil - Creche e Pré-Escola - primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2023, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
participação estabelecidas neste instrumento, com o valor 
global de R$ 482.668,80 (Quatrocentos e oitenta e dois 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4005,4008; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 
1500.1001. Data da Homologação: 16 de fevereiro de 
2023. – NEURILENE MARTINS RIBEIRO – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO. 

 
 
 

 
 

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2023 

 
Realizada em 23/02/2023 

 
Participação: 
Membros titulares do Comitê de Investimentos: 
Carlos Henrique da Rocha Santos    
Diego Rodrigues de Magalhães 
Milena Tavares do Sacramento 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães  
Luciano de Freitas Lopes 
       
Membro suplente do Comitê de Investimentos:   
Diego Silva de Souza  
 
Convidados: 
Daniele da Nóbrega Furtunato 
Acácia Chaves Reis  
Isis Lobo de Souza  
Ana Clara Andrade de Almeida  
Elma Marília Vieira de Carvalho  
Anderson dos Santos Rocha  
Igor Almeida  
Rafael Demeneghi 
 
Secretária:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. VALOR VALOR TOTAL 

01 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRECHE 
PARCIAL DESTINADO A ALUNOS COM IDADE 

ENTRE 00 A 03 ANOS E 11 MESES 
64 MÊS 12 R$ 311,80 239.462,24 

04 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PRÉ-
ESCOLA INTEGRAL DESTINADO A ALUNOS COM 
IDADE ENTRE 04 ANOS A 05 ANOS E 11 MESES. 

40 MÊS 12 R$ 506,68 243.206,40 

VALOR GLOBAL (R$):                                                                                                                                482.668,80 

IS
S

M
 

INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL 
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Francisca Naiana Aguiar Moreira 
 
Pauta da Reunião:  
I. Atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado; 
II. Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior;  
III. Apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM; 
IV. Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima reunião 
ordinária do mês seguinte e decisão sobre a aplicação dos 
novos recursos a serem repassados; 
V. Decisões sobre resgates necessários para o pagamento 
dos benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias; 
VI. O que ocorrer. 

 
Reunião: 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e três, às 14h00min, reuniram-se 
ordinariamente os membros titulares do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e 
Gestor de Recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, Coordenador Administrativo, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, Coordenadora Contábil, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, Procurador do Município, LUCIANO DE 
FREITAS LOPES, Auditor Fiscal, o membro suplente 
DIEGO SILVA DE SOUZA, Economista, com a 
participação dos seguintes convidados: DANIELE DA 
NÓBREGA FURTUNATO, Diretora Superintendente, 
ISIS LOBO DE SOUZA, Assessora Especial I, ACÁCIA 
CHAVES REIS, Tesoureira e Chefe de Gabinete, além 
de ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO, 
Controladora Geral do ISSM, ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA, Presidente do Conselho Fiscal, ANA 
CLARA ANDRADE DE ALEMIDA, Chefe de Gabinete e 
IGOR ALMEIDA 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. Atualização acerca do cenário 
macroeconômico das expectativas de mercado; II. 
Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; III. Apresentação dos pareceres relacionados 
aos investimentos propostos para o período até a 
próxima reunião ordinária do mês seguinte com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; 
IV. Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte e decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; V. 
Decisões sobre resgates necessários para o pagamento 
dos benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias; VI. 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, ressaltando a presença da 
nova Superintendete, Dra. Daniele da Nóbrega 
Furtunato e do novo membro titular, Luciano de Freitas 
Lopes. Em seguida, passou a palavra para IGOR 
ALMEIDA, representante da SMI CONSULTORIA, que 
iniciou o primeiro item da pauta, I. Atualização acerca 
do cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado. Falou que de janeiro de 2023 até os dias 
atuais poucas mudanças ocorreram no cenário 
econômico. Disse que nos Estados Unidos foi definido 
um aumento de 0,25% na taxa de juros, se mantendo 
em um patamar entre 4,50% e 4,75%, confirmando uma 
desaceleração do ritmo da elevação de juros, porém o 
indicador de preço, CPI subiu 0,5% em janeiro, sendo 
uma preocupação para o mercado. A inflação atingiu 
6,4%, muito por causa da variação positiva de alimentos 
e energia. O núcleo de inflação continua pressionado, 
devido ao aumento de preços de bens e serviços 
associados à habitação e ao aluguel. Outra questão que 
vem preocupando o mercado e o FED é a criação de 
517 mil empregos, número muito acima da expectativa 
de mercado, fazendo com que taxa de desemprego 
caísse para 3,4% em dezembro. Já o indicador de 
varejo subiu 3% e, apesar da taxa de juros ainda está 
em um momento de contração monetária, a economia 
ainda está aquecida e isso pode levar à uma 
necessidade de elevação da taxa de juros, já tendo sido 
sugerido em ata do FED. Disse que a perspectiva é de 
que os EUA só consigam atingir a meta da inflação em 
2025. Sobre a Zona do Euro, falou que lá também 
houve uma elevação de 0,5% na taxa de juros, 
chegando a 3%, e que apesar da inflação estar 
desacelerando, atingindo 8,6%, o núcleo de inflação é 
estável, mas o setor de alimentos e energia continuam 
pressionando a inflação cheia. Falou que o índice de 
Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global avançou 
48,8 em janeiro e que na ata da reunião do BCE falaram 
da necessidade de manter o aperto monetário, trazendo 
a inflação para a meta. Sobre a China, disse que eles 
estão vindo de uma reabertura econômica e estão 
sentindo o efeito após o feriado de ano novo lunar, com 
mais oferta de empregos e aumento de confiança na 
economia. Existe uma perspectiva de alta da inflação 
devido a uma intensa demanda por bens e serviços. 
Falou que a recuperação econômica da China pode 
fazer os preços das commodities aumentarem, podendo 
prejudicar a política monetária nos demais países, 
principalmente no Brasil. A taxa de juros na China é de 
3,65% e a inflação é de 2,1%. No Brasil houve uma 
elevação de 0,53% na inflação e que a política 
monetária está fazendo efeito. Disse que o Copom 
decidiu em sua última reunião a manutenção da taxa de 
juros em 13,75%, com a justificativa de que a inflação 
ainda é persistente. Comentou que a grande 
preocupação é a deterioração da inflação no longo 
prazo, com o mercado criando uma perspectiva de alta 
da inflação para os próximos anos. Os fatores que 
contribuiriam para essa alta da inflação seriam a 
possibilidade do Banco Central tolerar a alta da inflação, 
a possibilidade de se aplicar uma política fiscal 
expansionista, pressionando a demanda e a inflação e, 
por último, a discussão sobre a meta de inflação. 
Continuamente, passou a falar sobe os indicadores de 
atividade econômica. Disse que o varejo caiu bastante, 



Sexta-feira 
03 de março de 2023 - Ano XX 

Nº 2100 - Página 13 de 19 

em torno de 2,6%, que o setor de serviços teve uma 
elevação e que o setor de indústria se manteve estável. 
Comentou sobre as mudanças trazidas pelo novo 
Governo, como o ajuste do salário mínimo em R$ 
1320,00 e a isenção de até dois salários mínimos no 
imposto de renda em 2023. Comentou, também, sobre 
a antecipação do novo arcabouço fiscal, sobre a 
reforma tributária, sobre a meta de inflação e sobre o 
conflito do Presidente Lula com o Banco Central. 
DIEGO SILVA DE SOUZA pediu para que fosse 
explicado melhor sobre os dados não consolidados que 
os consultores falam sobre a China. IGOR ALMEIDA 
disse que a China costuma divulgar dados que não são 
consolidados e que qualquer informação divulgada por 
eles deve ser vista com cuidado. Disse que por mais 
que a China possua indícios de crescimento econômico, 
existe um risco sobre essas informações. RAFAEL 
DEMENEGHI falou sobre um ETF na B3, o CHINA11, 
que caiu 16% em 2021, quase 30% em 2022 e que 
esse ano já está caindo quase 5%, corroborando que é 
preciso cautela para investir nesses ativos. LUCIANO 
DE FREITAS LOPES questionou qual a projeção do 
IPCA para 2023. IGOR ALMEIDA falou, então, sobre as 
expectativas para 2023 e 2024. Disse que o IPCA está 
em 5,9% para 2023 e com projeção de 4,02% para 
2024. A SELIC está 12,75% em 2023 e com projeção 
de 10,0% em 2024. Já o PIB está com 0,80% para 2023 
e projeção de 1,50% para 2024. O câmbio permanece 
em R$ 5,25 em 2023 e R$ 5,30 em 2024. Com a 
palavra, RAFAEL DEMENEGHI comentou sobre a 
distribuição da carteira do Instituto. Falou que o Comitê 
de Investimentos comprou 40 milhões de títulos 
públicos em janeiro e que a carteira teve um retorno 
positivo nesse mesmo mês. Falou que todos os 
benchmarchs foram positivos, com exceção da ponta 
longa da curva de juros, como o IRFM1+, IMA-B5+ e 
IMA-B, em virtude do cenário de aumento na curva de 
juros. Disse que também foi um mês positivo para a 
bolsa e para investimentos no exterior. Falou que a 
rentabilidade da carteira foi de 0,62% no mês, o que 
corresponde a aproximadamente 66% da meta. Disse 
que o que penalizou a carteira foi o IMA-B5+, a Reag 
Distribuidora e o fundo Sculptor, que tiveram 
rentabilidade negativa, porém a carteira do Instituto está 
bem posicionada. Comentou que fez um estudo sobre 
os nossos investimentos em títulos, utilizando a média 
ponderada, e, levando em consideração o nosso ALM, 
sugeriu aumentar a exposição em títulos, considerando 
as excelentes taxas desse tipo de investimento. Mostrou 
uma simulação da diferença de rentabilidade do IPCA + 
6% e do CDI em diferentes períodos, em janelas de 
cinco anos, com o IPCA sempre superando o CDI. 
Falou que o CDI, desde 2010, entregou juro real acima 
de 6% somente em três ocasiões. Apresentou um 
gráfico comparativo entre os benchmarks, desde 2010 
até os dias atuais. Disse que o IPCA+6% sempre está 
superando os outros benchmarks. Por fim, sugeriu que 
o Comitê de Investimentos analisasse o que foi 
apresentado e sugeriu que continuem aumentando a 
exposição em títulos e encerrou a apresentação. 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS disse que o 
Comitê, antes de comprar os títulos, já define a taxa e 
que como não tem como adivinhar a taxa do momento 
do resgate do cupom, reinveste o valor do cupom em 

fundo DI. Questionou se não é viável apostar no CDI 
para reinvestimento dos cupons. PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que tem 
que ser observada também a exposição em títulos 
privados. Comentou sobre o gráfico de comparação dos 
benchmarks e observou que quando a taxa Selic cai, o 
IMAB-5 sobe e o IPCA +6% cai também, mas que em 
determinado momento as linhas voltam a se cruzar. 
Questionou se, no caso do Instituto, não seria viável 
possuir uma reserva boa em CDI, que garante liquidez, 
para, futuramente fazer uma aposta no IMA-B ou IMA-
B5+ para tentar garantir o prêmio em um movimento 
estratégico e pensado. RAFAEL DEMENEGHI disse 
que é viável sim e que a carteira do IMA-B está com 
taxas altas. Disse que quando o mercado de juros 
voltar, o potencial de retorno do IMA-B e do IMA-B5+ 
será muito alto, tendendo a superar, em curto prazo, o 
IPCA+6%. Concluiu, portanto, que faz muito sentido 
possuir uma reserva no CDI para estar preparado para 
esse momento. MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 
perguntou se a SMI Consultoria faz esse 
acompanhamento dos juros futuros, monitorando qual o 
momento ideal de aportar nesses investimentos para 
conseguir o prêmio. RAFAEL DEMENEGHI disse que 
fazem sim esse tipo de monitoramento. LUCIANO DE 
FREITAS LOPES questionou se o caso das Lojas 
Americanas impactou algum investimento do Instituto. 
RAFAEL DEMENEGHI respondeu que o maior impacto 
foi em fundos com crédito privado, mas que em relação 
aos fundos do ISSM o impacto foi praticamente 
irrelevante, pois a exposição do Instituto nesses fundos 
era mínima, não impactando significativamente na 
carteira do Instituto. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES pontuou que sempre acreditou 
que deveria ser aportado metade do patrimônio do 
Instituto em títulos e não mais que isso, como sugeriu o 
consultor, visto que o ISSM precisa de liquidez para 
realizar a gestão. Ressaltou, ainda, que o Instituto tem 
quatro ativos imobilizados, que prejudicam ainda mais a 
liquidez e aproveitou a oportunidade para explicar mais 
sobre esses ativos imobilizados. Os demais membros e 
convidados após debates e considerações, 
concordaram com o posicionamento. Dando 
continuidade à reunião CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS passou para o próximo item da pauta, 
II. Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior. Esclareceu que mesmo diante dos ruídos 
políticos, o mês de janeiro foi positivo para os 
segmentos que fazem parte da carteira de 
investimentos do Instituto. Os fundos e os ativos de 
renda fixa obtiveram resultados expressivos nesse 
primeiro mês do ano. A renda variável, influenciada 
pelas primeiras medidas fiscais do Ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, também teve um desempenho 
positivo no mês. No fundo Sculptor Crédito Privado 
Multimercado, único fundo que compõe o segmento de 
fundos multimercados da carteira do Instituto, houve um 
reajuste na carteira do fundo realizado pela 
administradora de -14% que acabou comprometendo o 
atingimento da meta. O IPCA do mês foi de 0,53% e a 
meta em 0,94. Diante dos fatos que influenciaram o 
mercado financeiro, o Instituto alcançou 66% da meta 
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estabelecida para o mês de janeiro. No que concerne 
aos índices de riscos da carteira, no mês de janeiro eles 
permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela 
P.I. de 2023: a Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 
3,0304 (a volatilidade máxima em 12 meses, segundo a 
P.I. é de 9%) e a carteira do instituto apresentou nos 
últimos 12 meses um VAR de 4,9854 (na P.I. vigente, 
essa perda máxima aceitável está na ordem de 12% 
anual).  Ato contínuo passou para o próximo item da 
pauta, III. Apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM. O gestor de 
recursos e presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS disse que 
as operações decorrentes das decisões na 1ª reunião 
ordinária, realizada em 19/01/23, como: (i) compra 40 
milhões de reais em NTN-B (20 milhões de reais em 
NTN-B com vencimento em 2030 e 20 milhões de reais 
em NTN-B com vencimento em 2035, caso as taxas 
estivessem acima de IPCA +6%) utilizando recursos do 
fundo DI, (ii) redução de 50% da renda variável dos 
fundos BB FIC FIA VALOR (CNPJ nº 29.258.294/0001-
38), CAIXA FIA DIVIDENDOS (CNPJ nº 
05.900.798/0001-41), ITAÚ FIC FIA DUNAMIS( CNPJ 
nº 24.571.992/0001-75) e SAFRA FIC FIA SELECTION 
(CNPJ nº 06.234.360/0001-34) (iii) resgate do valor 
residual de R$ 19.056,17 (dezenove mil e cinquenta e 
seis reais e dezessete centavos) do fundo SAFRA SP 
REAIS PB MULTIMERCADO(CNPJ nº 21.595.829/0001
-54) para aplicação em fundos DI e (iv) alocação dos 
novos recursos em fundos com benchmark CDI, além 
do pagamento da folha do mês de janeiro/2023 e 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias com fundos com benchmark 
CDI, foram realizadas. Continuamente, passou para o 
próximo item da pauta, IV. Elaboração da proposta de 
fluxo dos resgates e aplicações previstas para o período 
até a próxima reunião ordinária do mês seguinte e 
decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem 
repassados. O gestor de recursos e Presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, propôs que os novos recursos sejam 
alocados em fundos com benchmark CDI. Ato contínuo 
passou para o próximo item da pauta, V. Decisões 
sobre resgates necessários para o pagamento dos 
benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias, foi colocado em votação e decidido 
pelos membros do Comitê de Investimentos que o 
pagamento da folha do mês de fevereiro/2023 será 
realizado com recursos provenientes de fundos com 
benchmark CDI. Passando para o último item da pauta, 
VI. O que ocorrer. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES sugeriu designar uma equipe 
do Comitê para investigar a rentabilidade negativa do 
fundo Sculptor e da Reag Distribuidora. Sugeriu, 
também, que os membros voltem a fazer visitas 
técnicas e demais atos necessários para eventuais 
esclarecimentos sobre os ativos da carteira do Instituto. 
E nada mais havendo passível de registro, o gestor de 
recursos e presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a 
reunião agradecendo a participação de todos e eu, 
FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na 

qualidade de secretária designada pela Portaria n°
66/2022, de 12 de setembro de 2022 lavrei a presente 
ata que vai por mim e pelos demais assinada.  
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Pauta da Reunião: 
I. Validação do Relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 4º trimestre de 2022;  
II. Validação do Relatório de Gestão de Investimentos de 
janeiro de 2023; 
III. Elaboração do cronograma de atividades do Comitê de 
Investimentos para o mês de março de 2023; 
IV. O que ocorrer. 
 
Anexos: 

• Relatório de Gestão de Investimentos de janeiro de 
2023; 

• Relatório de prestação de contas do Comitê de 
Investimentos do 4º trimestre de 2022. 

 
Reunião: 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e três, às 15h30min, reuniram-se 
ordinariamente os membros titulares do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor 
de Recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, Coordenador Administrativo, Milena 
Tavares do Sacramento, Coordenadora Contábil, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
Procurador do Município, LUCIANO DE FREITAS LOPES, 
Auditor Fiscal, o membro suplente DIEGO SILVA DE 
SOUZA, Economista, com a participação dos seguintes 
convidados: DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO, 
Diretora Superintendente, ISIS LOBO DE SOUZA, 
Assessora Especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, Tesoureira 
e Chefe de Gabinete, além de ELMA MARÍLIA VIEIRA DE 
CARVALHO, Controladora Geral do ISSM, ANDERSON 
DOS SANTOS ROCHA, Presidente do Conselho Fiscal e 
ANA CLARA ANDRADE DE ALEMIDA, Chefe de 
Gabinete. A teor do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, 
após verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta:  I. Validação do Relatório 
de prestação de contas do Comitê de Investimentos do 4º 
trimestre de 2022; II. Validação do Relatório de Gestão de 
Investimentos de janeiro de 2023; III. Elaboração do 
cronograma de atividades do Comitê de Investimentos 
para o mês de março de 2023; III. O que ocorrer.  Aberta a 
reunião, o presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados e, em seguida, passou para o primeiro item 
da pauta: I. Validação do Relatório de prestação de contas 
do Comitê de Investimentos do 4º trimestre de 2022. 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES iniciou a 
apresentação falando que o relatório trimestral tem o 
intuito de prestar contas das principais atividades e 
decisões do Comitê de Investimentos. Falou que nesse 
quarto e último trimestre de 2022 ocorreram 06 reuniões 
ordinárias e 16 reuniões extraordinárias. Sobre o cenário 
macroeconômico destacou que nesse último trimestre 
ocorreu uma estabilidade na projeção anual da inflação e a 
Selic também estabilizou em 13,75%, além de uma 
expectativa de crescimento do PIB de 2022. Mundialmente 
ressaltou a preocupação com a inflação nos Estados 
Unidos e com a elevação da taxa de juros na Europa e 
falou sobre a importância da flexibilização das medidas 
contra a Covid-19 na China. No Brasil, ressaltou as 
incertezas políticas ocasionadas pela mudança de 
governo. Sobre a rentabilidade da carteira disse que o 
acumulado desse ano até dezembro foi de 6,47%, 

alcançando 59% da meta e que os rendimentos do ISSM 
estão em R$ 24.918.048,33 (vinte e quatro milhões, 
novecentos e dezoito mil, quarenta e oito reais e trinta e 
três). PEDRO JORGE VILLAS-BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES falou que o ano de 2022 foi difícil para os 
investimentos visto que só os investimentos no exterior 
estavam entregando rentabilidade em 2021 e, logo no 
início de 2022, vários fatores, como a Guerra na Ucrânia, 
impactaram o resultado dos investimentos, sendo 2022 um 
ano de superação, onde o Instituto conseguiu, pelo menos, 
superar o IPCA. DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
continuou a apresentação mostrando um gráfico sobre a 
performance da carteira e sua comparação com os 
principais indicadores, ressaltando a rentabilidade negativa 
dos investimentos no exterior. Mostrou que a rentabilidade 
do último semestre do ano foi positiva e que o patrimônio 
do Instituto atingiu R$ 405.626.934,21 (quatrocentos e 
cinco milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e 
trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Fez um 
comparativo da distribuição da carteira do Instituto, 
comparando os anos de 2021 e 2022 e observou que 
houve o aumento da exposição em títulos públicos e letras 
financeiras, com taxas que superam a meta, além da 
redução da exposição em renda variável e a decisão de 
zerar os investimentos no exterior. PEDRO JORGE 
VILLAS-BOAS ALFREDO GUIMARÃES pontuou que em 
2023 o Comitê vai começar a investir em Fundo de 
Investimento em Participações (FIP). DIEGO RODRIGUES 
DE MAGALHÃES mostrou no relatório o extrato das 
movimentações financeiras e um resumo de todas as atas, 
com suas principais decisões. ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA ressaltou que esse relatório de prestação de 
contas também é apresentado aos Conselhos 
Administrativo e Previdenciário e Fiscal e que também é 
disponibilizado no site do ISSM. Continuou, passando para 
o próximo item da pauta: II. Validação do Relatório de 
Gestão de Investimentos de janeiro de 2023. Falou que, 
como de praxe, o Relatório de Gestão de Investimentos do 
mês de janeiro de 2023 foi disponibilizado previamente a 
todos os presentes. Disse que o Conselho Administrativo e 
Previdenciário aprovou a Política de Investimentos de 
2023, que serve como base para a elaboração dos 
relatórios. Mostrou a rentabilidade da carteira do mês, 
tendo o IPCA chegado a 0,53%, a meta a 0,94% e a 
carteira performado em 0,66%. O Instituto teve um alcance 
de 66% da meta e uma rentabilidade de R$ 2.520.498,44 
(dois milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). 
Discorreu sobre as decisões tomadas pelo Comitê na 01ª 
reunião ordinária, que ocorreu em 19/01, que foram: (i) 
compra 40 milhões de reais em NTN-Bs (20 milhões de 
reais em NTN-B com vencimento em 2030 e 20 milhões de 
reais em NTN-B com vencimento em 2035, caso as taxas 
estivessem acima de IPCA +6%) utilizando recursos do 
fundo DI, (ii) redução de 50% da renda variável dos fundos 
BB FIC FIA VALOR (CNPJ nº 29.258.294/0001-38), CAIXA 
FIA DIVIDENDOS (CNPJ nº 05.900.798/0001-41), ITAÚ 
FIC FIA DUNAMIS( CNPJ nº 24.571.992/0001-75) e 
SAFRA FIC FIA SELECTION (CNPJ nº 06.234.360/0001-
34) (iii) resgate do valor residual de R$ 19.056,17 
(dezenove mil e cinquenta e seis reais e dezessete 
centavos) do fundo SAFRA SP REAIS PB 
MULTIMERCADO(CNPJ nº 21.595.829/0001-54) para 
aplicação em fundos DI (iv) reposição dos fundos DI com o 
valor das NTN-B com vencimento em maio de 2023 e (v) 
alocação dos novos recursos em fundos com benchmark 
CDI, pagamento da folha do mês de janeiro/2023 e 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
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execuções orçamentárias com fundos com benchmark 
CDI. Mostrou a evolução do patrimônio do Instituto, 
comparando com dezembro/2022, que teve um aumento 
de pouco mais de três milhões de reais. Falou que o 
alcance da meta acumulada para o ano de 2023 foi de 
66% e a rentabilidade acumulada foi de R$ 2.520.498,44 
(dois milhões quinhentos e vinte mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). 
Observou que será preciso retificar a nota técnica do 
Comitê para incluir a recomendação de averiguar as 
causas da rentabilidade negativa do fundo Reag. 
Continuou a apresentação, mostrando os ativos que 
compõe a carteira do Instituto com suas aderências aos 
limites da Resolução e suas estratégias alvo. Mostrou as 
aplicações e resgates realizados pelo Comitê de 
Investimentos, com as aplicações totalizando R$ 
56.025.434,96 (cinquenta e seis milhões, vinte e cinco mil. 
Quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis 
centavos) e os resgates totalizando R$ -55.181.469,35 
(menos cinquenta e cinco milhões, cento e oitenta e um 
mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco 
centavos), resultando em um saldo de R$ 843.965,61 
(oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta e um centavos) e que foram 
adquiridas NTN-Bs com vencimentos em 2030 e 2035, 
com taxas de 6,13% e 6,28%, respectivamente, mais 
IPCA. Destacou como fato relevante a informação recebida 
de que houve reajuste na carteira do FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO (CNPJ/MF nº 
14.655.180/0001-54) em 31/01/2023 realizado pelo Comitê 
de Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada 
a variação na carteira do Fundo de -14,00% (menos 
quatorze por cento), especificamente em razão da 
exclusão do ativo Rio Alto Participações da carteira do 
Fundo, tendo em vista a liquidação já efetivada do ativo, e 
a alteração do valor a liquidar do ativo Domus para R$ 
16.678.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e 
oito mil reais), arrematado em segunda praça pelo valor de 
R$ 26.906.658,00 (vinte e seis milhões, novecentos e seis 
mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), o qual o Fundo 
detém 62% (sessenta e dois por cento) do ativo inicial. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
comentou sobre a preocupação de que o ativo Domus 
tenha relação com o fundo Reag e solicitou que isso fosse 
investigado pelo Comitê. DIEGO DA SILVA DE SOUZA 
observou que ainda existe o ativo investimentos no exterior 
constando no relatório, mesmo já tendo zerado a 
exposição nesse ativo e o Presidente do Comitê disse que 
vai retirar do relatório. O membro suplente comentou, 
sobre a análise de risco da carteira, que os quatro 
primeiros índices significam o risco e os quatro últimos 
índices significam o desempenho da carteira. CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS falou que no dia 10, foi 
recebido R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) da REAG 
Distribuidora referente ao mês anterior. Falou que no final 
de dezembro, a Diretora Superintendente, a Dra. Daniele 
da Nóbrega Furtunato, obteve as certificações: RPPS 
DIRIG - Certificado dos Dirigentes do Órgão ou Entidade 
Gestora do RPPS – Instituto Totum e CP RPPS CGINV II - 
Certificado de Gestor de Recursos e Membros do Comitê 
de Investimentos – Nível intermediário – Instituto Totum e 
que em janeiro, Pedro Jorge Villas Boas Alfredo 
Guimarães, que era membro nato do comitê, até 
02/01/2023, obteve a certificação CP RPPS CGINV III - 
Certificado de Gestor de Recursos e Membros do Comitê 
de Investimentos – Nível avançado - Instituto Totum. No 
dia 10, houve a quarta chamada de capital do fundo Kinea 

FIP Private, onde o valor do ISSM foi de R$ 88.117,67 
(oitenta e oito mil, cento e dezessete reais e sessenta e 
sete centavos) e efetivada no dia 23. Ato contínuo o 
presidente do Comitê de Investimentos passou para o 
próximo item da pauta, III. Elaboração do cronograma de 
atividades do Comitê de Investimentos para o mês de 
março de 2023. O gestor de recursos e Presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS ressaltou que no mês de março as 
reuniões ordinárias acontecerão em 22/03/2023 e 
29/03/2023, de acordo com o cronograma previsto 
anteriormente para o referido mês. Falou que vai participar, 
nos dias 08 a 10 de março, do 05º Congresso Brasileiro de 
Investimentos dos RPPS 2023 na cidade de Florianópolis-
SC juntamente com a Superintendente, Daniele da 
Nóbrega Furtunato, da assessora especial Isis Lobo de 
Souza, do procurador do município, Pedro Jorge Villas-
Boas Alfredo Guimarães e da chefe de gabinete, Acácia 
Chaves Reis. E, nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e 
eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n°
66/2022, de 12 de setembro de 2022 lavrei a presente ata 
que vai por mim e pelos demais assinada. 

 
 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
PRESIDENTE/GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO 

TITULAR 
 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
MEMBRO TITULAR 

 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 

MEMBRO TITULAR 
 

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 
MEMBRO TITULAR 

 
LUCIANO DE FREITAS LOPES 

MEMBRO TITULAR 
 

DIEGO DA SILVA DE SOUZA 
MEMBRO SUPLENTE 

 
DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 

CONVIDADA 
 

ACÁCIA CHAVES REIS 
CONVIDADA 

 
ISIS LOBO DE SOUZA 

CONVIDADA 
 

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA 
CONVIDADA 

 
ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO 

CONVIDADA 
 

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA 
CONVIDADO 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2023 

05ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 2023-22/03/2023 

06ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 2023-29/03/2023 

05º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS 2023- 08 a 10 de março de 2023 
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FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA 

SECRETÁRIA 
 
 

ATA DA 09ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2023 

 
Realizada em 23/02/2023 

 
Participação: 
Membros titulares do Comitê de Investimentos: 
Carlos Henrique da Rocha Santos    
Diego Rodrigues de Magalhães 
Milena Tavares do Sacramento 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães  
Luciano de Freitas Lopes 
       
Membro suplente do Comitê de Investimentos:   
Diego Silva de Souza  
 
Convidados: 
Daniele da Nóbrega Furtunato 
Acácia Chaves Reis  
Isis Lobo de Souza  
Ana Clara Andrade de Almeida  
 
Secretária:  
Francisca Naiana Aguiar Moreira 
 
Pauta da Reunião:  
I. Posse dos novos membros do Comitê de Investimentos 
do ISSM; 
II.O que ocorrer. 
 
Reunião: 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e três, às 13h30min, reuniram-se 
extraordinariamente os membros titulares do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e 
Gestor de Recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, Coordenador Administrativo, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, Coordenadora Contábil, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, Procurador do Município, LUCIANO DE 
FREITAS LOPES, Auditor Fiscal, o membro suplente 
DIEGO SILVA DE SOUZA, Economista, com a 
participação dos seguintes convidados: DANIELE DA 
NÓBREGA FURTUNATO, Diretora Superintendente, 
ISIS LOBO DE SOUZA, Assessora Especial I, ACÁCIA 
CHAVES REIS, Tesoureira e Chefe de Gabinete, e ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, Chefe de Gabinete. 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. Posse dos novos 
membros do Comitê de Investimentos do ISSM; 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 e, em seguida, 
passou para o primeiro item da pauta: I. Posse dos 
novos membros do Comitê de Investimentos do ISSM. 
PEDRO JORGE VILLAS-BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES fez uma breve explanação sobre o 
funcionamento do Comitê de Investimentos e, na 

sequência, o membro Luciano de Freitas Lopes fez uma 
breve apresentação sobre sua vida acadêmica e 
agradeceu ao convite para participar do Comitê. Com a 
palavra, Daniele da Nóbrega Furtunato, Diretora 
Superintendente do ISSM, falou que se sentia muito 
confortável em ter iniciado sua gestão no Instituto com 
essa composição do Comitê de Investimentos. Falou 
que tanto os membros quanto os convidados participam 
de forma muito ativa e que espera que seja exercido um 
excelente trabalho, como o que foi exercido na gestão 
anterior. Deu boas-vindas aos novos membros 
nomeados pelo Decreto nº 7828 de 06/02/2023, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 2090 em 
14/02/2023 e solicitou que todos assinassem o termo de 
posse. Cumpre observar que toda a documentação 
exigida para a posse dos membros no Comitê de 
Investimentos já havia sido previamente analisada pelo 
Controle Interno do ISSM, seguindo as exigências da 
Lei Municipal nº 1644/2020 alterada pela Lei 
complementar nº 1792/2023. Os membros titulares 
empossados são Carlos Henrique da Rocha Santos 
(matrícula 110005), Diego Rodrigues de Magalhães 
(matrícula 110001), Milena Tavares do Sacramento 
(matrícula 110024), Pedro Jorge Villas Boas Alfredo 
Guimarães (matrícula 63513), Luciano de Freitas Lopes 
(matrícula 62647-6) e o membro suplente empossado é 
Diego Silva de Souza (matrícula 110021). E nada mais 
havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, FRANCISCA 
NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n°66/2022, de 12 de 
setembro de 2022 lavrei a presente ata que vai por mim 
e pelos demais assinada.  

 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 

PRESIDENTE/GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO 
TITULAR 

 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 

MEMBRO TITULAR 
 

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
MEMBRO TITULAR 

 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 

MEMBRO TITULAR 
 

LUCIANO DE FREITAS LOPES 
MEMBRO TITULAR 

 
DIEGO DA SILVA DE SOUZA 

MEMBRO SUPLENTE 
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 
CONVIDADA 

 
ACÁCIA CHAVES REIS 

CONVIDADA 
 

ISIS LOBO DE SOUZA 
CONVIDADA 

 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA 

CONVIDADO 
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FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA 
SECRETÁRIA 

 
 

RATIFICAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
04375.07.12.727.2023 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 
  

Daniele da Nóbrega Furtunato, Diretora 
Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, no uso das atribuições de seu cargo e com 
fundamento no parecer da Procuradoria deste Instituto e 
no artigo 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021,  
 
RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a inscrição 
dos Servidores Ernani Bernardino Alves de Sena, 
Diretor em Administração e Finanças, matrícula nº 
63498, Luiz Roberto França Conrado Júnior, Advogado 
Chefe, matricula nº 10116 e Rafael dos Santos Ferreira, 
Contador, matrícula nº 10113 no II Curso de Contratos 
pela Nova Lei de Licitação com “Formação em Agente 
de Contratação”, com duração de 260 horas, iniciando-
se em 04 de março de 2023 e findando em 30 de abril 
de 2023. 
 
E autoriza a emissão do empenho da despesa, no valor 
de R$ 12.465,00 (doze mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais) em favor da FUNDACEM - Fundação César 
Montes, inscrita no CNPJ sob o nº 06.150.141/0001-77, 
conforme folder do curso em anexo, cujo pagamento far
-se-á após a realização do Curso e emissão da Nota 
Fiscal. 
 
Camaçari-BA, 02 de Março de 2023. 

 
DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO  

DIRETORA SUPERINTENDENTE 
 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 002/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
04375.07.12.727.2023 

 
O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM torna pública a contratação realizada 
em 02/03/2023, através da Inexigibilidade de Licitação nº 
002/2023, fundamentada no artigo 74, inciso III, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, objetivando a inscrição dos 
Servidores Ernani Bernardino Alves de Sena, Diretor em 
Administração e Finanças, matrícula nº 63498, Luiz 
Roberto França Conrado Júnior, Advogado Chefe, 
matricula nº 10116 e Rafael dos Santos Ferreira, Contador, 
matrícula nº 10113 no II Curso de Contratos pela Nova Lei 
de Licitação com “Formação em Agente de Contratação”, 
com duração de 260 horas, iniciando-se em 04 de março 
de 2023 e findando em 30 de abril de 2023. 
 
Valor global: R$ 12.465,00 (doze mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais) 
DOTAÇÃO: 
Órgão: 08 – Secretaria de Administração 

Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais 
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos 
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ 
Fonte: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa 
Administrativa 
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO  
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
 
 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 016/2023 
DE 01 DE MARÇO DE 2023 

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

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

RESOLVE 
 

Art. 1º. CONCEDER, à servidora MARIA ISABEL SENA 
GOMES VIEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Advogado, matrícula nº 10782, 20% (vinte por cento) 
sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, para assessorar os 
processos licitatórios junto à COPEL – Comissão 
Permanente de Licitação, da estrutura da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
a partir de 01 de março de 2023. 

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

 
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2023. 

 
ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

S
T

T
 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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