
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC, no prazo máximo de 05 (dias) úteis a partir da 
presente data, para fazer vistas ao Processo de 
Penalização nº 0592.11.07.689.2019 e, posteriormente, 
apresentar defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 16 de maio de 2019. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 058/2014.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: LABORÁTORIO MÉDICO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS VALOIS FREIRE LTDA - EPP. 
DO OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para a 
prestação de Serviços de Saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS na área  Hospitalar de 
Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, 
domingos e feriados, cirurgias eletivas serviços 
médicos ambulatoriais especializados, serviços 
auxiliares de diagnose e terapia (SADT) nas diversas 
especialidades, a fim de assegurar a melhor promoção 
e assistência à saúde, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar às atividades da rede pública; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 10 de abril de 2019, passará a 
viger até 10 de abril de 2020. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 1.720,085,12 (hum 
milhão setecentos e vinte mil, oitenta e cinco reais e 
doze 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 do projeto 
atividade 4023 e Elemento de Despesa 3390.39.00.00 
fonte 0114000 6102000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário 
e do posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: 28/03/2019. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 
001/2007; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: SRª. EZINEIDE DE 
ASSIS DOS SANTOS; DO OBJETO: Alterar a 
Cláusula Segunda - Do Prazo do Instrumento 
contratual nº. 001/2007; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 04 
de maio de 2019, passará a viger até 04 de maio de 
2020. DO PREÇO: O valor contratual é reajustado com 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

base no IGP-M, que foi de 7,6649%, ficando o valor 
global para o período da renovação fixado na ordem de 
R$ 11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e quarenta 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 4024 e Elemento de Despesa 
3390.36.00.00, fonte  6102000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento 
Assinatura: 24/04/2019; ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO. 

PORTARIA Nº 31/2019
 DE 15 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre o procedimento para o 
fornecimento de cópia de documentos e 
vistas de autos no âmbito do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal do 
Município de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto 
de 1998; Lei Municipal nº 997/2009 e do Regimento 
Interno do ISSM – Decreto nº 4826/2009;

Considerando o direito constitucional à 
informação, bem como o direito do administrado em 
ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões 
profer idas, observando ao pr incípio da 
razoabilidade e buscando uma maior eficiência no 
processo de atendimento aos servidores;   

RESOLVE

Art.1º O procedimento para obtenção de cópia de 
documentos e vista de autos de processo 
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administrativo no âmbito do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, em observância à Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, seguirá o 
disposto nesta Portaria.

Art.2º Qualquer interessado poderá apresentar 
pedido de cópia ou vista dos autos de processo 
administrativo ao ISSM, devendo arcar com as 
despesas inerentes à obtenção das cópias.

Art.3º O requerimento de cópia ou vista de autos 
será concedido de forma imediata, desde que 
disponíveis os autos do processo, quando solicitado 
pela própria parte, mediante apresentação de 
documento de identificação válido e assinatura ao 
formulário anexo.

Art.4º Em se tratando de requerimento feito por 
procurador, o mesmo deverá apresentar 
instrumento de procuração válido, outorgado nos 
últimos 12 (doze) meses contados da data da 
solicitação, com poderes específicos para tal 
(original ou cópia autenticada), que deverá ser 
analisado e validado pelo Jurídico do ISSM, o qual 
disponibilizará os documentos para cópia em até 48 
horas, caso disponíveis os autos e desde que 
constatada a regularidade da representação.

§ 1º.  Além da documentação exigida no caput, o 
procurador deverá apresentar os seguintes 
documentos:
I- Documento de identidade próprio ou carteira de 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, 
quando figurar como advogado da parte 
interessada.
II- Documento de identidade da parte interessada.

Art.5º Tratando-se de Processos contendo 
informações sigilosas deverá ser formulado um 
requerimento específico para cada processo de que 
se deseje obter cópia ou vista.
Parágrafo único. Os requerimentos serão 
analisados pelo ISSM que disponibilizará as cópias 
após supressão das informações sigilosas no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis.

Art.6º Nos casos em que todo o processo for 
classificado como sigiloso nos termos da Lei nº 
12.527 ou de hipóteses de sigilo previstas em 
legislação específica, como fiscal, bancário, de 
operações, profissional, comercial, serviços de 
mercado de capitais, e segredo de justiça, o 
requerimento será indeferido de forma motivada. 

Art. 7º O servidor responsável pela entrega das 
cópias deverá:
I- Numerar a documentação, caso esta ainda não 
esteja numerada;

II- Solicitar documento de identificação válido 
(original) que identifique o requerente;
III- Colher assinatura do requerente no recibo de 
fornecimento das cópias;

Art. 8º A não apresentação de qualquer dos 
documentos exigidos impede o fornecimento de 
cópia e vista de autos.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

DE CAMAÇARI, EM 15 DE MAIO DE 2019.
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