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Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/inde
x.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.

No ato da entrega dos documentos os candidatos 
receberão orientações referentes ao período de 
entrega  dos Exames Médicos.

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do 
certame caso o prazo não seja atendido, conforme item 
20.4 do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;

b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
comcolposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação 
do Cartão de Vacina.

MEDICO GINECOLOGISTA

Nº           Nome                   Insc.         Clas.
01 ÁLVARO AUGUSTO BERNARDES DE A. MAIA
83456919 4º

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges, através do Mandado 
d e  S e g u ra n ça ,  p ro c e s s o s  d e  n º  8 0 0 1 6 9 6 -
02.2020.805.0039  convoca o(a) candidato (a) para o 
cargo de: MÉDICO GINECOLOGISTA para comparecer na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 07/07 a 09/07/2020 das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30min às 15h00, para apresentação dos 
seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 
(para cargos nível superior),  Certif icado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 
uma foto 3 x 4 recente. 

ATENÇÃO



DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 02/07/2020

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE JULHO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.° 036/2020
DE 01 DE JULHO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores abaixo para, sob a Presidência do 
primeiro, compor Comissão para fiscalização da 
execução do Contrato n.° 0397/2020, firmado com a 
empresa FLEX PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI, cujo objeto 
é a “Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de plotagem nos veículos utilizados 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari”, com o 
fornecimento de material e mão-de-obra,prevista na Lei 
8.666/1993, art. 15, § 8º:

I A R A  S I LVA  M AT O S  P I TA  -  M a t .  8 3 1 3 6 7
PAULO DIEGO DA SILVA PASSOS - Mat. 830794
THAISE DA SILVA CONCEIÇÃO - Mat. 830452

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 01 DE JULHO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

001/2020

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, torna pública a seleção para 
Coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil – 
UAB para atuar no Polo UAB do município de Camaçari.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção de candidatos a Coordenadores 
de Polo UAB será regida conforme instruções das 
Portarias Capes nº 183/2016, Portaria Capes 15/2017, 
Portar ia  Capes 232/2019,  pela  Lei  Federal  
n°11.273/2006 e os princípios que regem a 
administração pública da Constituição Federal.

1.2 O presente edital destina-se à seleção de professores 
pertencentes ao quadro de servidores efetivos do 
magistério da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
para a função de Coordenador de Polo de Apoio 
Presencial da Universidade Aberta do Brasil – Polo 
UAB/Camaçari-BA, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

1.3 Ao efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) declara estar 
ciente do conteúdo deste Edital e acata, na íntegra, as 
suas disposições, bem como a legislação correlata.

1.4 O(a) Coordenador(a) de Polo de Apoio Presencial 
UAB/Camaçari-BA selecionado (a) por este Edital atuará 
na gestão do Polo de Apoio Presencial UAB com carga 
horária de 40 horas semanais, podendo, quando 
necessário, haver adequações quanto aos dias e horário 
de cumprimento, com vistas a atender às demandas dos 
cursos, inclusive aos sábados e turno noturno. 
A seleção dar-se-á em duas etapas, de caráter 
eliminatório e classificatório

I – Etapa I (de caráter eliminatório e classificatório) - 
Análise Curricular e verificação dos documentos
II – Etapa II (de caráter classificatório) - Entrevista
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1.5 Cronograma do Processo Seletivo

1.6 As datas estabelecidas neste cronograma poderão 
sofrer alterações, enquanto não consumada a fase que 
lhes disser respeito.

2. DA VAGA

2.1 (uma) vaga para Coordenador(a) do Polo UAB com 
validade de 4 (quatro) anos, conforme Portaria da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior n° 232/2019.

3. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS AO CARGO:

3.1 Ser graduado em nível superior;
3.2 Ser professor efetivo da Rede Pública de Ensino do 
município de Camaçari-BA, 
3.3 Residir no município de Camaçari-Ba;
3.4 Ter disponibilidade para atuação exclusiva no Polo 
referente à carga horária de vínculo;
3.5 Comprovar experiência mínima de um ano de 
atuação em docência na Educação Básica
3.6 Comprovar experiência em Gestão Educacional em 
Educação a Distância - EAD
3.7 Ter domínio no uso do computador, internet, 
webconferência, videoconferência, ambiente virtual de 
aprendizagem;
3.8 Não ocupar cargo em comissão.

4. DA FUNÇÃO

4.1. Coordenador de Polo UAB para execução das 
atividades de Gestão do Polo descritas no item 12 desse 
edital, conforme Portaria CAPES 232/2019;
4.2 Carga horária de 40h semanais.

5. DAS INSCRIÇÕES

Período: 06/08/2020 a 08/08/2020
5.1 Para efetivação das inscrições de que trata este Edital, 
os interessados deverão preencher ficha online de 

i n s c r i ç ã o  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  h t t p / /  
www.seduc.camacari.ba.gov.br, bem como encaminhar, 
em arquivo único, no formato pdf (cópias autenticadas 
digitalizadas, legíveis) a documentação indicada na 
ordem que aparece no item 6 deste Edital para o 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
selecaouab@enova.camacari.ba.gov.br.

5.2 O candidato que enviar a documentação incompleta, 
fora do prazo de inscrição, ou não cumprir os requisitos 
da função terá sua inscrição anulada.

5.3 A inscrição implica no conhecimento e aceitação 
expressa de todo o disposto neste Edital.

5.4 A Comissão do Processo Seletivo não se 
responsabiliza por qualquer equívoco no fornecimento 
dos dados para a realização da inscrição ou por qualquer 
declaração falsa, inexata ou ainda, pelo que não possa 
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital.

5.5 O candidato responde administrativa, civil e 
criminalmente, pelas informações prestadas no 
Formulário de Inscrição.

5.6 O recebimento da referida documentação 
incompleta, implica no cancelamento de todos os efeitos 
da inscrição.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

· Cópia de RG e CPF;
· Formulár io de Inscr ição devidamente 

preenchido e enviado; 
· Link para acesso ao Curriculum Lattes;
· Cópia do Diploma de nível superior
· Comprovante de endereço em nome do (a) 

candidato (a), (últimos 3 meses emitido por 
Embasa, Coelba, banco, operadora de cartão de 
crédito ou empresa de telefonia). 

· Cópia de documentação que comprove mínimo 
de um ano de experiência na Educação Básica;

· Comprovação de vínculo público efetivo com o 
mantenedor do Polo UAB – Município de 
Camaçari-BA 

· Comprovação de experiência profissional em 
Gestão em Educação a Distância.

· Declaração do candidato que comprove domínio 
n o  u s o  d o  c o m p u t a d o r,  i n t e r n e t ,  
webconferência, videoconferência, ambiente 
virtual de aprendizagem – AVA.

· Certificação de Gestão de Polos em Educação a 
Distância , ministrado por órgão vinculado ao 
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DATA/PRAZO ETAPAS 

06/08/2020 a 08/08/2020 Período de Inscrições  

13/08/2020 Publicação do resultado da Etapa I (portal da SEDUC)  

14/08/2020 a 16/08/2020 Período para interposição de recurso 

20/08/2020 Resultado do julgamento dos recursos 

22/08/2020 Publicação e convocação dos candidatos selecionados 
para a Etapa II – Entrevista (portal SEDUC) 

24/08/2020 a 17/08/2020 Etapa II – Entrevista  

27/08/2020 Publicação do resultado da Etapa II (portal SEDUC ) 

28/08/2020 a 29/08/2020 Período para interposição de recurso 

31/08/2020 Resultado do julgamento dos recursos 

02/09/2020 Divulgação do resultado final (portal SEDUC) 

 



Ministério da Educação com carga horária 
mínima de 60 horas. com período de expedição 
não superior a 05 (cinco) anos.

· Declaração de dedicação exclusiva para 
desempenhar a função de Coordenador do Polo 
UAB (Anexo IV);

· Declaração de não acumulação de vínculo 
(Anexo V)

7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção do Coordenador de Polo UAB será realizada 
pela Comissão interna designada pela Secretaria 
Municipal de Educação de Camaçari e ocorrerá conforme 
as etapas abaixo:

a) Etapa I (de caráter eliminatório e classificatório): 
análise curricular e verificação dos documentos exigidos 
no item 6 deste edital.

b) Etapa II (de caráter classificatório): entrevista, a ser 
realizada com os candidatos selecionados na etapa da 
análise curricular, de acordo com as pontuações 
descritas no Anexo II deste edital, convocados pela 
Comissão de Seleção.

c) Se classificarão para a Etapa II os candidatos que 
obtiverem pontuação mínima de 20 pontos na Etapa I e 
não zerar nenhum item descrito na tabela de avaliação 
de títulos.

d) As entrevistas serão realizadas via ferramenta 
tecnológica que permita a interlocução de comunicação 
à distância com voz e imagem, em data estabelecida pela 
Comissão Interna. Os candidatos que efetuarem a 
inscrição concordam com esses termos e permitem a 
gravação da entrevista;

e) A agenda de realização das entrevistas constará no site 
da SEDUC (www.seduc.camacari.ba.gov.br), juntamente 
com a relação dos(as) candidatos(as) aprovados na Etapa 
I, assim como a ferramenta ser utilizada;

f) A relação dos candidatos selecionados na Etapa II será 
divulgada em ordem decrescente das pontuações finais 
o b t i d a s ,  n o  p o r t a l  e l e t r ó n i c o  d a  S E D U C  
(www.seduc.camacari.ba.gov.br).

g) Para critério de desempate será observado maior 
tempo de experiência em Gestão Educacional na 
modalidade de Educação à Distância.

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
8.1 O resultado da seleção obedecerá à ordem de 
classificação dos candidatos, com base na pontuação 
obtida na segunda etapa deste edital.
8.2 O resultado da seleção será publicado no portal 
eletrônico da Secretaria Municipal de Educação de 
Camaçari-Ba a partir do dia 26/08/2020.

9. DOS RECURSOS

9.1 Caberá recurso por parte do(a) candidato(a) não 
selecionado(a), se enviado para o endereço eletrônico 
selecaouab@enova.camacari.ba.gov.br, no prazo de 1 
(um) dia útil, contado a partir da publicação do resultado. 
O recurso deverá ser solicitado mediante o 
preenchimento e envio do formulário (anexo III), a ser 
analisado pela Comissão Especial do Processo Seletivo 
Simplificado. A comissão terá prazo de 72 horas para 
divulgação do parecer sobre os recursos.

9.2 Não serão aceitos recursos:

I- Fora do prazo estabelecido;
II- Sem identificação (nome) do requerente;
III- Sem os dados do(a) candidato(a);
IV- Apresentado em conjunto com outros candidatos, 
isto é, recursos de forma coletiva 

9.3 Caso o recurso encaminhado, após análise da 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo, modifique o 
resultado da seleção, novo resultado atualizado será 
publicado.

9.4 Caso o recurso encaminhado seja indeferido pela 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo permanece o 
resultado da seleção divulgado anteriormente. Será 
publicado somente o indeferimento do recurso.

9.5 Somente serão apreciados recursos interpostos 
dentro do prazo estabelecido no item 9.1 deste Edital e 
que possuírem argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação.

9.6 A Comissão do Processo Seletivo constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais.

10. DA CONVOCAÇÃO

10.1 A convocação se dará através de publicação no 
Portal Eletrônico da Secretaria de Educação do Município 
imediatamente após esgotado o prazo para interposição 
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de recursos e divulgação do resultado oficial do Processo 
Seletivo.

10.2 O período de validade de atuação no cargo pelo 
candidato selecionado será de 4 (quatro) anos, conforme 
a portaria CAPES 232/2019.

11. DA REMUNERAÇÃO

11.1. O candidato selecionado permanecerá recebendo 
os vencimentos a que faz jus na sua função de lotação na 
Rede Municipal de Educação do município de Camaçari-
BA e poderá receber bolsa da CAPES desde que atenda os 
critérios da CAPES, conforme Portaria CAPES nº183 de 21 
de outubro de 2016, Portaria CAPES nº 15 de 23 de 
janeiro de 2017, Portaria CAPES nº 139 de 13 de julho de 
2017, especialmente nos itens seguintes: 

I - Apresente a documentação listada no artigo 8º 
parágrafo 1º, completa e correta, protocolada na CAPES;
II - Que o Polo de vínculo esteja ativo e com pelo menos 
50 alunos cadastrados no Sistema de Gestão da UAB;
III - Não acumule bolsa de nenhum programa de estudo 
ou pesquisa (Lei 11.273/2006 e Portaria Capes 
183/2016);

12. DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE POLO:

I - Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas 
das IPES;
II - Acompanhar, executar e coordenar as atividades 
administrativas do Polo;
III- Articular junto as IPES presentes no Polo, a 
distribuição e o uso das instalações para a realização das 
atividades dos diversos cursos;
IV - Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do Polo 
às atividades da UAB quando for o caso;
V- Articular-se com o mantenedor do Polo com o 
objetivo de prover as necessidades materiais de pessoal 
e de ampliação do Polo;
VI- Acompanhar as atividades de ensino presenciais no 
que diz respeito às necessidades administrativas;
VII - Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais 
no Polo;
VIII - Dialogar e trabalhar de forma integrada e 
colaborativa com o assistente à docência, os tutores e os 
alunos;
IX - Em parceria com o assistente à docência, atuar na 
organização de toda a estrutura de atendimento da 
tutoria presencial incluindo definição de horários e 
escala das sessões, coordenação, aplicação das 
avaliações e atividades presenciais e posterior 
acompanhamento.

X - Orquestrar junto as IPES presentes no Polo, a 
distribuição e o uso das instalações para a realização das 
atividades dos diversos cursos;
XI - Articular com os respectivos sistemas dos municípios 
de atuação do Polo as ofertas e reofertas dos editais 
vigentes;
XII - Planejar em conjunto com as IPES, a edição e 
reedição de cursos;
XIII - Realizar eventos acadêmicos e de integração do 
Polo à comunidade;
XIV - Conhecer a estrutura de funcionamento do Polo e 
das IPES atuantes no mesmo;
XV - Participar das atividades de Capacitação e 
atualização conforme a competência de cada ator;
XVI - Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES 
relatórios periódicos de acordo com definições da 
Diretoria de Educação a Distância – DED;
XVII - Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao 
coordenador de curso e à Capes;
XVIII - Organizar, a partir de dados das IPES presentes no 
Polo, calendário acadêmico e administrativo que 
regulamente as atividades nos diversos cursos;
XIX - Receber e prestar informações no que couber aos 
órgãos do MEC ou correspondente no caso de Polos 
Estaduais;
XX - Promover ações de permanência dos estudantes no 
curso visando o aproveitamento e a diminuição da 
evasão;
XXI - Participar e colaborar com o processo de 
acolhimento dos alunos nos Polos UAB;
XXII - Estabelecer contato permanente com os alunos, 
divulgando as ações sob sua responsabilidade no Polo, 
buscando saber as suas dificuldades e razão de 
ausências, a fim de promover a sua permanência e 
aproveitamento no curso;
XXIII - Estar ciente do calendário e dos cronogramas das 
disciplinas e das atividades no Polo a cada semestre;
XXIV - Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de 
realizar a gestão do Polo de acordo com suas 
orientações.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Os casos omissos serão tratados pela Comissão 
Especial do Processo Seletivo Simplificado designada 
pela Secretaria Municipal de Educação.

13.2 Este edital é regulado pela Portaria Capes nº. 
183/2016, Portaria Capes 232/2019 e os princípios que 
regem a administração pública da Constituição Federal.

13.3 A constatação de quaisquer irregularidades na 
documentação implicará a desclassificação do(a) 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
06 de Julho de 2020 - Ano XVII

Nº 1449 - Pagina. 05 de 09



candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das 
medidas legais cabíveis.

13.4 Todosdos pela Comissão Especial do Processo 
Seletivo Simplificado serão registrados. (Portaria Capes 
232/2019)

13.5 O resultado final do processo seletivo deverá ser c 
os atos praticaomunicado à DED/CAPES no prazo de até 
30 dias após a conclusão do certame. (Portaria Capes 
232/2019)

13.6 A validade do processo seletivo será de quatro anos. 
(Portaria Capes 232/2019)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 06 DE JULHO DE 
2020. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXO II - TABELA DE PONTUAÇÃO

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA RECURSO

Eu, , portador(a) do documento de identidade nº , 
inscrito(a) no CPF: , apresento recurso junto a esta 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.

Objeto de contestação:

Os argumentos são:

Documentos anexos:

Camaçari,____ de______________ de 2020.

Assinatura do(a) Candidato(a)

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ENTREVISTA 
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1. Nome Completo  

2. CPF  

3. RG  

4. Título Eleitor  

5. Sexo  

6. Data de Nascimento  

7. Endereço Residencial  

8. Telefone de contato  

9. E-mail para contato  

10. Data de ingresso no serviço público municipal no cargo de 
professor efetivo da educação básica. 

 

11. Possui domínio no uso do computador, internet, web- 
conferência, videoconfe- rência, ambiente virtual de 
aprendizagem. 

( ) sim 
 
 
( ) não 

 

TITULAÇÃO ACADÉMICA / 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 
MÍNIMA  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

Graduação (máximo 1 título) 1,0 1, 0   

Especialização lato sensu com carga horária 
mínima de 360 horas na área da educação 
(máximo 1 título)  

1, 5  1,5   

Mestrado (máximo 1 título) 2,0  2,0   

Doutorado (máximo 1 título) 2,5  2,5   

Cursos de formação com foco na Gestão 
para a Educação a Distância Ministrado por 
Instituição Pública a partir de 60 horas  

3,0 pontos 
para cada 60h 
de curso 
comprovada 

9,0   

Experiência Profissional em Gestão de Polos 
U A B  ( a  p a r t i r  d e  1  a n o )  

 

4 pontos por 
ano de 
experiência 

20   

SUBTOTAL DE PONTOS 36,0  

 

INDICADORES PONTUAÇÃO MÁXIMA  PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

Acessibilidade ao local/horário de 
trabalho 

1,0   

Oralidade (Dicção clara e audível)  1,0   
Conhecimento dos recursos 
tecnológicos utilizados para 
atividades EAD 

1,0  

 

Entendimento do programa 
estruturante ao qual se candidatou 

1,0  

SUBTOTAL DE PONTOS 4,0  

TOTAL DE PONTOS  40,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Eu______________________________________
____________________ portador (a) da cédula 
de identidade nº_______________________ e 
CPF nº___________________, declaro para os 
devidos fins possuir disponibilidade de carga 
horária para dedicação exclusiva de desempenhar 
a função de Coordenador(a) de Polo de Apoio 
Presencial UAB .
______________, ____de ________ de 2020

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO 
ACUMULAÇÃO DE VÍNCULO

Eu______________________________________
____________________ portador (a) da cédula 
de identidade nº_______________________ e 
CPF nº___________________, declaro para os 
devidos fins não acumular vínculo que 
impossibilite desempenhar a função de 
Coordenador(a) de Polo de Apoio Presencial UAB. 
.
______________, ____de ________ de 2020

Assinatura do(a) Candidato(a)

PORTARIA Nº 15/2020

DE 06 DE JULHO DE 2020

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica do Município, e com base nos fundamentos 

do Processo tombado sob o nº 00519.11.01.477.2020,

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 

cadastro nº 60338, ELMA XAVIER SODRÉ, cadastro Nº 

636809 e JOÃO MANOEL SOUZA CUNHA, cadastro nº 

831815, a ser presidido por este último, para comporem 

a COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DOS FATOS 

NARRADOS NO PROCESSO Nº 00519.11.01.477.2020, 

que deram causa ao retardamento do processo de 

alteração de metafísica alusivo ao Contrato nº 

0265/2018, celebrado entre a empresa Roble Serviços, 

CNPJ nº 05.874.949/0001-34 e esta Prefeitura Municipal 

de Camaçari, ficando estabelecido o prazo de 60 dias, a 

partir da publicação desta Portaria, para apresentação 

do relatório conclusivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 06 DE JULHO DE 

2020. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO CONTRATO Nº 
0475/2019 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 DENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
TARCIO ATACADISTA COMERCIO DE ALIMENTOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pela secretária 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, portador do 
R.G nº 648415538 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
8 9 8 . 7 5 1 . 8 4 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0475/2019, conforme Processo nº 
0400/2019 que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.

Instrumento vinculante: Processo Licitatório nº 
0070/2019.

O PRESENTE TEM COMO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS DESTINADO AOS 
U S U Á R I O S  AT E N D I D O S  P E L O S  S E R V I Ç O S  
DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES.

Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2018, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
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prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento 
fiscal vigente:

Camaçari, 16 de Junho de 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PREGÃO N.º 0098/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA

 

Objeto: Registro de Preço para compra de 
produtos e equipamentos de proteção 
individual e coletiva dos servidores que estão 
atuando no enfrentamento da COVID-19 
através da SEDES no município de Camaçari. 
Acolhimento: 20/07/2020 a partir das 
08h00min; Abertura :  21/07/2020, às 
09h00min; Disputa: 21/07/2020, às 10h00min. 
(Horário Brasília). Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6655/6880 – Aracele Santos de Oliveira – 
Pregoeira.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

129/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

CONTRATADA: CLINICA CIRURGICA DE CAMAÇARI-ME. 

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 

alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 129/2018;   DO 

PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 

ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 

no valor global de R$11.235.386,40 (onze milhões 

duzentos e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e seis 

reais e quarenta centavos) na Tabela Municipal e R$ 

1.504.164,00 (um milhão quinhentos e quatro mil e 

cento e sessenta e quatro reais) na Tabela Nacional, o 

qual permanece inalterado, 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. DO PRAZO: O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 

por mais 12 (doze) meses, de modo que, passará a viger a 

partir de abril de 2020;  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, 12 de 

Março de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 

MUNICÍPIO. CLINICA CIRURGICA DE CAMAÇARI-ME.  

CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0335/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA INSTITUTO DE 
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO- IGH. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 0335/2020;  DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 90 
(noventa) dias, de modo que, a partir de 28 de junho de 
2020, passará a viger até 26 de setembro de 2020. DO 
PREÇO: Por força deste Instrumento, fica mantido o 
preço do Lote 01, de modo que o valor global do presente 
aditivo é de R$ 4.442.998,50 (quatro milhões, 
quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e 
noventa e oito reais e cinquenta centavos), conforme 
planilha anexa. 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 Ações: 
4019,4023,4018 e 2008;  Elemento de Despesa: 
33.90.39.00 e  Fontes: 0114000 e 6102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 25 de junho de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. INSTITUTO DE 
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO- IGH. CONTRATADA.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 

0252/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

CONTRATADO:  ADAUTO BATISTA DE MELO.  DO 

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto 

alterar a CLAUSULA SEGUNDA ( DO PRAZO)  Contrato n° 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 5.544.584,76 

 

ÓRGÃO 
UNIDADE 

PROJETO 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE 

15 - SEDES – 
SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E 

CIDADANIA 

15.15 – SEDES – 
SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E 

CIDADANIA 

4045 – GESTÃO 
DAS AÇÕES DE 
SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

4052 – GESTÃO 
DAS AÇÕES DA 

PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA – 

PSB 

3.3.90.32.00 –
 MATERIAL, 

BEM OU 
SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITO 

0100000 – RECURSOS 
PRÓPRIOS 

0129000 / 0229000 - 

TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS O FUNDO 

NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

FNAS 

 

 

 

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



0252/2018;   DO PRAZO:  Fica prorrogado por mais 

12(doze) meses o prazo de vigência do contrato acima 

referido, passando, portanto, a partir de 30 de julho de 

2020 a viger até 30 de julho de 2021. DO PREÇO:  O valor 

global estipulado para o referido Instrumento é  de R$ 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), e o valor  

mensal é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), que permanecem sem sofrer qualquer alteração 

ou reajuste durante o previsto na clausula anterior; 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: Camaçari-BA, 

18  de junho de 2020. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 

SILVA. MUNICÍPIO. ADAUTO BATISTA DE MELO. 

LOCADOR.

T E R M O  D E  R E T I - R A T I F I C A Ç Ã O  A O  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 0158/2017. 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI .  

CONTRATADA: MARIA CRISTINA ARAUJO BATISTA. DO 

OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar o 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 158/2017, 

instrumento que foi  f i rmado pelas partes,  

originalmente, em 12 de dezembro de 2017, no tocante 

ao equívoco constatado na data da sua assinatura;  DA 

ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez constar na 

data da assinatura do segundo Termo ao Contrato nº 

158/2017, ONDE SE LÊ: 11  DE DEZEMBRO DE 2019, LEIA-

SE: 12 DE DEZEMBRO DE 2019;   CLÁUSULA TERCEIRA – 

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 

plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 

do Contrato originário e dos posteriores Termos 

Aditivos, não modificadas por este Instrumento. DA 

ASSINATURA:  Camaçari-BA, 26 de Junho de 2020.LUIZ 

EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. MARIA 

CRISTINA ARAUJO BATISTA. CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO Q U I N T O  
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0185/2016. 
CONTRATANTE:  MUNICÍP IO DE  CAMAÇARI .  
C O N T R AT R A DA :  I N S T I T U TO  D E  G E S TÃ O  E  
HUMANIZAÇÃO - IGH. DO OBJETO: Este Termo tem por 
finalidade Reti-ratificar o Quinto Termo Aditivo ao 
Contrato nº 0185/2016, instrumento que foi firmado 
pelas partes, originalmente, em 12 de dezembro de 
2019, no tocante ao equívoco constatado no ano da sua 
assinatura;  DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que 
se fez constar no ano da data da assinatura do quinto 
Termo ao Contrato nº 0185/2016, ONDE SE LÊ: 12 DE 
DEZEMBRO DE 2020, LEIA-SE: 12 DE DEZEMBRO DE 
2019;   CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 09 de 
Junho de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNICÍPIO. INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - 
IGH. CONTRATADA.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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