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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/ NOVAÇÃO 
CONTRATUAL 

 
Processo Administrativo nº: 15209/2013 
Espécie: Dispensa de Licitação para Contratação de Prestação de Serviços 
Financeiros e outras avenças (Novação Contratual) 
Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Objeto: Novação do Contrato pactuado entre o Município de Camaçari/Ba e a 
Caixa Econômica Federal, objetivando a prestação de serviços financeiros e 
outras avenças, pelo qual o município concede exclusividade no gerenciamento 
dos seus serviços bancários centralizando e processando os créditos 
provenientes de 100% (cem por cento) da folha de pagamento abrangendo 
servidores ativos, inativos, pensionistas, não efetivos, estagiários ou qualquer 
outra pessoa que venha a manter vínculo de remuneração; centralizar e manter 
na Caixa a arrecadação de todos os tributos, multas, taxas, impostos e 
movimentação financeira de todas as contas correntes, inclusive do sistema de 
caixa único, se houver, recursos provenientes de transferências legais e 
constitucionais, bem como de convênios a serem assinados com quaisquer 
órgãos governamentais, pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem 
como de quaisquer pagamentos ou transferências de recursos financeiros a 
entes públicos ou privados, Fundos do poder Executivo Municipal, aplicação 
das disponibilidades financeiras de caixa, bem como dos recursos dos Fundos 
de qualquer natureza; contratar a Caixa quando houver demanda de Serviços 
Previdenciários; indicar a Caixa como domicílio bancário de todos os convênios 
contratados com a União, através dos ministérios, Estados e Municípios; 
manter centralizado na Caixa a movimentação e aplicações financeiras dos 
recursos do FPM – Fundo de participação dos Municípios, ICMS – Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPI – Imposto sobre produtos 
Industrializados, TIP – Taxa de Iluminação Pública, COSIP – Contribuição para 
Custeio da Iluminação Pública, Imposto de Renda, Royalties, CIDE – 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CFEM – Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, CFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, com transferência em D+1 de 
outra instituição financeira para a Caixa, dos recursos que por disposição legal 
ou contratual não possam vir diretamente da União, Estados ou Município e 
sem caráter de exclusividade, a concessão de crédito aos servidores ativos, 
inativos pensionistas e estagiários da prefeitura Municipal de Camaçari/BA e 
órgãos da Administração Direta e Indireta, mediante consignação em folha de 
pagamento; priorizar a Caixa quanto à aplicação dos novos recursos do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
Amparo Legal: art. 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.  
Valor: R$ 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil reais) bruto – R$ 
8.260.318,88 (oito milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e dezoito reais e 
oitenta e oito centavos) líquido, á vista. 



Data do Parecer Jurídico: 21/08/2013 – Dra. Lúcia Maria Matos 
(Coordenadora Jurídica PGM), homologado e aprovado por Dr. Gerson Dantas 
– Procurador Geral do Município, na mesma data. 
Vigência: 60 meses a contar da publicação do extrato da novação contratual 


