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SECAD

Atos do Poder Executivo
PORTARIA Nº 66/2022
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0133/2022
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017,
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
02300.11.02.898.2020,

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
00397.11.02.895.2021,
RESOLVE
CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a SHEILA
LIMA SANTOS, matrícula nº 63253, ocupante do cargo
de provimento efetivo/estatutário de ENFERMEIRO,
lotado na Secretaria da Saúde, pelo período de 24 (vinte
e quatro) meses, a partir de 01 de março de 2022.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE FEVEREIRO
DE 2022.

RESOLVE

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANULAR a portaria nº 0077/2022, publicada no D.O.M. nº
1843 de 07 de fevereiro de 2022 e REVOGAR a portaria nº
498/2020, publicada no D.O.M. nº 1511 de 28 de setembro
de 2020 e que concedeu licença prêmio ao (a) servidor (a)
SOANE MESSIAS CALMON SANTOS, matrícula 3740,
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de
Auxiliar de Ensino IV, lotado (a) na Secretaria da Educação
– SEDUC, pelo período de 01 (um) mês referente ao
quinquênio aquisitivo de 17/05/1995 a 16/05/2000, a partir
de 04 de maio de 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 67/2022
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE FEVEREIRO
DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01927.11.02.895.2021,

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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RESOLVE

RETIFICAÇÃO

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a LUANA
NIELLA SENA BITTENCORT, matrícula nº 62983,
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de
TERAPEUTA OCUPACIONAL, lotada na Secretaria da
Saúde, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir
de 01 de março de 2022.

PORTARIA Nº 0221/2022
DE 07 DE MARÇO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE FEVEREIRO
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0224/2022
DE 09 DE MARÇO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de
2020,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 22062/2012,
RETIFICAR a Portaria nº 182/2011, de 15 de setembro
de 2011, publicado no Diário Oficial do Município nº 430
de 24 a 30 de setembro de 2011,
Onde se Lê:

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, com
fulcro no quanto dispõem a Lei Orgânica Municipal e o art.
33 da Lei Municipal nº 407/1998;

Conceder ao (a) servidor (a) AVANILDO CAVALCANTE
DE SOUZA, matrícula 8354, ocupante do cargo de
Guarda Municipal, lotado (a) na Secretaria da Educação –
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses,
referente ao quinquênio aquisitivo 15/10/1995 a
14/10/2000 a partir de 03 de outubro de 2011.

CONSIDERANDO a desistência voluntária do servidor
ou a não aprovação da estabilidade no serviço publico
municipal no novo cargo;

Leia-se:

CONSIDERANDO os pareceres e manifestações
constantes do Processo Administrativo de nº
00126.11.01.580.2022;
RESOLVE
RECONDUZIR a servidora REJANE MOREIRA VIEIRA
TELES, ao cargo de provimento efetivo/estatutário de
Assistente de Atividade Tributária, matrícula 62917,
lotada na Secretaria da Fazenda – SEFAZ, com a carga
horária de 40 horas semanais, fundada em requerimento
de vacância por posse em outro cargo inacumulável,
deferido, com data retroativa a 04 de março de 2022.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE MARÇO DE
2022.
JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

CONCEDER ao (a) servidor (a) AVANILDO
CAVALCANTE DE SOUZA, matrícula 8354, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de Guarda
Municipal, lotado (a) na Secretaria da Educação SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três)
meses, referente ao quinquênio aquisitivo de 01/10/1995
a 30/09/2000, a partir de 03 de outubro de 2011.
RETIFICAR a Portaria nº 089/2013, de 15 de maio de
2013, publicado no Diário Oficial do Município nº 519 de
08 a 14 de junho de 2013,
Onde se Lê:
Conceder ao (a) servidor (a) AVANILDO CAVALCANTE
DE SOUZA, matrícula 8354, ocupante do cargo de,
Guarda Municipal, lotado (a) na Secretaria da Educação –
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses,
referente ao quinquênio aquisitivo 19/10/2005 a
18/10/2010 a partir de 03 de junho de 2013.
Leia-se:
CONCEDER ao (a) servidor (a) AVANILDO
CAVALCANTE DE SOUZA, matrícula 8354, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de Guarda
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Municipal, lotado (a) na Secretaria da Educação SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três)
meses, referente ao quinquênio aquisitivo de
01/10/2005 a 30/09/2010, a partir de 03 de junho de
2013.

Sexta-feira
18 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1871 - Pagina. 03 de 27

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE MARÇO DE
2022.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE MARÇO DE
2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 23/2022
DE 14 DE MARÇO DE 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

RETIFICAÇÃO

RESOLVE

PORTARIA Nº 0222/2022
DE 07 DE MARÇO DE 2022

Designar, os servidores, André Luiz Oliveira dos Anjos
Cad. 833575, Iranildes de Souza Queiroz Santos Cad.
833577 e Ricardo Trindade Luz cad. 832745, para sob a
presidência do primeiro, fiscalizar a execução do
Contrato n° 0029/2022 – CLARO S.A, firmado em 15 de
fevereiro 2022, cujo o objeto Contratação de empresa
especializada na prestação do serviço de Telefonia
Móvel, com disponibilização de até 506 (quinhentas e
seis) linhas, habilitadas, com aparelhos telefônicos em
regime de comodato e com pacote de dados ilimitado
para os aparelhos smartphones avançado e
intermediário, com planos de dados, no mínimo, 4G/3G,
para acesso à internet no Município de Salvador e Região
Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as
facilidades do roaming nacional, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA
Publique-se e Cumpra–se

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013,
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017,
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº
1624/2020 de 27 de abril de 2020,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº
02154.11.02.898.2022,

CAMAÇARI-BA, EM 14 DE MARÇO DE 2022
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Onde se Lê:
Conceder ao (a) servidor (a) MÁRCIA JUREMA DOS
SANTOS PEIXINHO, matrícula 7585-9, ocupante do
cargo de, Professor I, lotado (a) na Secretaria da
Educação – SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo
27/05/2004 a 26/05/2009 a partir de 01 de março de
2010.
Leia-se:
CONCEDER ao (a) servidor (a) MARCIA JUREMA DOS
SANTOS PEIXINHO, matrícula 7585-9, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor I,
lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença
Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente ao
quinquênio aquisitivo de 25/05/2004 a 24/05/2009, a
partir de 01 de março de 2010.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

SEFAZ

RETIFICAR a Portaria nº 008/2010, de 03 de fevereiro
de 2010, publicado no Diário Oficial do Município nº
346 de 13 a 19 de fevereiro de 2010,

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº 016/2022
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º. Suspender, a partir de 01 de março de 2022, o
gozo das férias concedidas no mês de março de 2022 ao
servidor ALBERTO LUIZ VASCONCELOS VIDAL,
matrícula nº 61.045-3, referente ao período aquisitivo de
01/02/2021 a 31/01/2022, para fruição em data oportuna,
a ser fixada por esta Secretaria da Fazenda.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Art. 4º. Esta portaria entra em vigência na data da
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE FEVEREIRO DE
2022.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PAUTA DE JULGAMENTO
De ordem do Presidente do Conselho Municipal de
Contribuintes, Sr. Mário Pascoal Hasselmann, e com
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 de
maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, que no
dia 24/03/2022, às 09:00 hs, este colegiado realizará
sessão ordinária por meio de videoconferência, conforme
previsto no §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, de 10 de
maio de 2015, para julgamento dos seguintes processos:
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 043/2021
Auto de infração nº 5418/2020
Assunto: Penalidade Fixa
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: CRS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
Representante: Edla Marta da Costa Reis
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 104/2021
Auto de infração nº 5559/2021
Assunto: ISSE
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: HV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
SPE LTDA
Representante: Welington
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 105/2021
Auto de infração nº 5560/2021
Assunto: ISSE
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: HV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
SPE LTDA
Representante: Welington
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 106/2021
Auto de infração nº 5558/2021
Assunto: ISSR
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: HV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
SPE LTDA
Representante: Welington
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 041/2020
Auto de infração nº 4339/2019
Assunto: Penalidade Fixa
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Recorrida: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Representante: Leonardo Tera
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos Gomes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 108/2021
Auto de infração nº 5524/2021
Assunto: TFF
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: ILMAR DOS SANTOS
Representante: Vânia
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos Gomes
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 0109/2021
Auto de infração nº 5525/2021
Assunto: Penalidade Fixa
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: ILMAR DOS SANTOS
Representante: Vânia
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos Gomes
Recurso de Ofício nº 057/2021
Processo nº 03844/2018
Assunto: Revisão de Calculo de Imp. e Taxas
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: JASC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Representante: jose Matos
Relator: Conselheira Joiciane dos Santos Gomes
Recurso de Voluntário nº 090/2021
Processo nº 02952/2020
Assunto: Impugnação de impostos e taxas
Recorrente: ELEKEIROZ S/A
Representante: Adv.Perola de Abreu Farias
Carvalho
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos
Brandão
Recurso de Voluntário nº 094/2021
Auto de Infração nº 5380/2019
Assunto: ISSR
Recorrente: BASF S/A
Representante: Adv. Daniella Zagari Gonçalves
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos
Brandão
Recurso de Voluntário nº 095/2021
Auto de Infração nº 5381/2019
Assunto: ISSR
Recorrente: BASF S/A
Representante: Adv. Daniella Zagari Gonçalves
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos
Brandão
Recurso de Voluntário nº 096/2021
Auto de Infração nº 5302/2019
Assunto: ISSR
Recorrente: BASF S/A
Representante: Adv. Daniella Zagari Gonçalves
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos
Brandão
Recurso de Ofício nº 066/2020
Processo nº 08347/2019
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos
Fiscais
Recorrida: FIXAR INDUSTRIAL LTDA
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Representante: Amaury Sebastião
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da
Silva
Recurso de Voluntário nº 052/2021
Processo nº 04435/2020
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributos
Indevidos
Recorrente: LEDA DOS SANTOS CRISTO SILVA
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da
Silva
Recurso de Voluntário nº 061/2020
Auto de Infração nº 5385/2020
Assunto: Impugnação de impostos e taxas
Recorrente: ELEKEIROZ S/A
Representante: Adv.Viviane Oliveira
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da
Silva
Recurso de Voluntário nº 068/2021
Processo nº 07412/2020
Assunto: Cancelamento de cobrança de tributos
Recorrente: WILIAM DE NOVAES COUTINHO
Representante: Pedro H. T. C. Moya
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da
Silva
Camaçari-BA, 16 de março de 2022.

SEDUR

EDINALVA FARIAS DA SILVA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

TERCEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE
À APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO URBANÍSTICO
DENOMINADO “RESIDENCIAL ALVORADA”, NA
FORMA ABAIXO:
Terceiro Termo de Rerratificação referente à aprovação
do condomínio urbanístico denominado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALVORADA, que entre si fazem, de um
lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia,
inscrito de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n°
14.109.763/0001-80, neste ato representado pela
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
a Srª. ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA,
autorizada pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica
Municipal Revisada, doravante denominado MUNICÍPIO
e, do outro lado a Empresa NÍTIDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sociedade Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob nº. 11.781.745/0001-51, com sede à
Av. Francisco Dumont, nº 6216, sala 324, Shopping
Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.700000, neste ato, representada, na forma do contrato
social, pelos Srs. Bruno Mascarenhas Cunha,
empresário, portadora da Cédula de Identidade sob nº
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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10.055.339-90 SSP-BA, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Física nº. 032.794.875-28 e Natália
Mascarenhas Santos, empresária, portadora da Cédula
de Identidade sob nº 5.630.929 SSP-BA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Física nº. 565.225.255-34,
doravante denominada PROPRIETÁRIA, tendo em vista
as informações constantes no Processo Administrativo nº
02287.22.09.151.2021, e ainda:
Considerando que o Decreto nº 6423/2016, de 02 de
junho de 2016, publicado no Diário Oficial 674, de 28 de
maio a 03 de junho de 2016, aprovou a implantação do
Projeto Urbanístico denominado Condomínio
Residencial Alvorada, com Termo de Acordo e
Compromisso publicado no Diário Oficial do Município nº
672, de 14 a 20.05.2016;
Considerando que foi publicado no Diário Oficial 696, de
29 de outubro a 04 de novembro de 2016, o PRIMEIRO
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE
ACORDO E COMPROMISSO, face à mudança de
titularidade no proprietário do imóvel;
Considerando que, no Termo de Acordo e
Compromisso, a Proprietária se comprometeu a doar
uma área restante com 7.245,81m² (sete mil duzentos e
quarenta e cinco metros e oitenta e um decímetros
quadrados), equivalente a 17,50% da área líquida do
empreendimento, localizada no Lugar denominado
Maraú, desmembrada da maior porção de uma área de
terra com 48.500,00m², cuja matrícula possui nº 7930;
Considerando que a Proprietária não conseguiu realizar
a compra e transferência para o Município do imóvel
indicado no TAC, motivo pelo qual solicitou à SEDUR que
fosse caucionado os lotes da Área comercial, com
2.523,81m² (dois mil quinhentos e vinte e três mil vírgula
oitenta e hum decímetros quadrados) equivalentes à
6,09% (seis vírgula nove por cento) da área total do
terreno pelo prazo de 01 ano, tempo suficiente para que
possa ofertar um terreno de maior interesse público,
sendo assinado o SEGUNDO TERMO DE RETIRATIFICAÇÃO AO TERMO DE ACORDO E
COMPROMISSO em 24 de novembro de 2020,
publicado no DOM 1554 de 01 de dezembro de 2020 .
Considerando que a Proprietária não conseguiu realizar
a compra e transferência para o Município do imóvel
indicado no Segundo Termo de Reti-Ratificação ao
Termo de Acordo e Compromisso, firmado entre o
Município de Camaçari e a empresa, a mesma vem
através deste informar quanto da impossibilidade
momentânea para o seu cumprimento, pois houve uma
falha no lançamento do IPTU, para tanto solicita mais um
prazo para a efetiva transação.
Considerando a necessidade de ajustes dos
parâmetros urbanísticos incidentes sobres as Frações
Ideais Privativas – FIPs, mais específicos, de forma a
melhor orientar os futuros proprietárias das unidades;
Resolvem firmar este Terceiro Termo de Reti-Ratificação
ao Termo de Acordo e Compromisso do Projeto
Urbanístico denominado "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ALVORADA", mediante as seguintes cláusulas e
condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS RETIFICAÇÕES
Este Termo tem como objetivo a Terceira Reti-Ratificação
ao Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o
Município e a proprietária do Condomínio RESIDENCIAL
ALVORADA, com as alterações trazidas no Segundo
Termo de Reti-Ratificação, para avençarem que:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Reti-ratificam a CLÁUSULA
QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E USO
DO SOLO, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir
registrados, referem-se à distância dos limites das
unidades para as edificações.
a) frente = 5,00m (cinco metros);
b) laterais limítrofes com as unidades residenciais =
1,50m (um metro e meio);
c) fundos = 2,00m (dois metros);
As unidades 01, 40, 41 e 80 deverão obedecer o recuo
lateral mínimo com a área comercial e área de lazer de
2,00m.
Não será permitido alinhar a construção nas divisas da
unidade imobiliária, com exceção da edícula.
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município, desde que comprovado o interesse do mesmo
sobre a mesma.”
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO
A PROPRIETÁRIA realizará o registro das alterações
deste TAC perante o Cartório de Registro de Imóveis do
1ª Ofício de Camaçari, na matricula nº 25235, assim
como a doação da área pública.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISPOSIÇÕES GERAIS:
As partes ratificam todas as demais disposições
constantes do TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO original
e demais termos aditivos e de rerratificação, que estejam
em vigor ou tenham disciplinado a implantação DO
EMPREENDIMENTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALVORADA ,
que não tenham sido modificadas pelo presente RETIRATIFICAÇÃO.
E, para firmeza do justo e contratado, assinam o presente
instrumento em quatro (04) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.
Camaçari-BA, 26 de janeiro de 2022.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
MUNICÍPIO

III – Taxa de ocupação máxima (Io): 40% (quarenta por
cento), a ser aplicado sobre a área total da unidade, para
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções
da referida unidade;

NÍTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
p/p BRUNO MASCARENHAS CUNHA e NATÁLIA
MASCARENHAS SANTOS
(PROPRIETÁRIA)

IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0.60, a ser
aplicado sobre a área total da unidade;
V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.60, a ser
aplicado sobre a área total da unidade;

SESP

II – Gabarito: 03 pavimentos, térreo mais dois
pavimento, com altura máxima de 12,00m (doze metros),
em relação a testada média da via de acesso ao terreno;

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VI – Edículas: será permitida a construção de edículas
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se
as seguintes determinações:
a) a área total construída da edícula não poderá
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros
quadrados);
b) a edícula não poderá apresentar dimensões
totais, em qualquer dos lados, superior a 40%
(quarenta por cento) da correspondente medida
lateral ou de fundo da unidade;
c) quando encostar, em limites do fundo da
unidade, deverá ter parede dupla;
PARAGRAFO SEGUNDO: Reti-ratificam a CLÁUSULA
OITAVA, inciso I, alínea g, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“g) Oferecer para aprovação do Município e efetuar
entrega das áreas doadas, livre e desembaraçada de
qualquer ônus, no prazo de 06 meses (seis meses) da
publicação desta Terceira Reti-ratificação do TAC, sob
pena do Município executar a caução, transferindo a área
em garantia definitivamente para o patrimônio público,
podendo essa área estar localizada em outro distrito do
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

EDITAL DE EXUMAÇÃO Nº 001/2022
A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS no uso de
suas atribuições e prerrogativas legais,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal
nº. 7536 de 10 de maio de 2021;
CONSIDERANDO que os serviços funerários são de
natureza essencial e não devem sofrer paralizações,
razão pela qual necessário se faz a adoção de medidas
capazes de assegurar a continuidades de tais serviços.
RESOLVE
Art.1º. Torna público aos munícipes que tenham
parentes sepultados no cemitério Jardim da Eternidade,
situado na Gleba H, neste Município, na modalidade de
Gavetas, com seu prazo de concessão vencido (3 anos
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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ANEXO I

contados da data de sepultamento), notificação para fins
de procedimento de exumação conforme dispõe o artigo
31 do Decreto Municipal 7536/2021, a saber:
Art. 31. Terminado o prazo fixado para uso
temporário do depósito funerário, consideradas as
possíveis prorrogações, os responsáveis pelas
sepulturas temporárias serão convocados por
edital, publicado no Diário Oficial da Prefeitura ou
em jornal de grande circulação, para no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do
Edital, comparecer na administração do cemitério
para providenciar a transladação dos restos
mortais para urna ossuária ou para promover a
destinação que lhe convier, mediante prévio
recolhimento do valor fixado pelo Poder Público.
Parágrafo único. Esgotado o prazo estabelecido
no "caput", deste artigo, sem manifestação do
concessionário, familiar ou interessado, haverá a
exumação e remoção dos restos mortais com
cremação/incineração, independentemente de
remessa de aviso postal, ficando a Secretaria de
Serviços Públicos autorizada a determinar a
demolição de eventuais obras existentes no
depósito funerário, sem que lhe assista direito à
indenização, a qualquer título.
§1º. Conforme determina o supramencionado artigo, o
interessado responsável, poderá comparecer no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação.
§ 2º. A identificação das Gavetas, com as respectivas
informações, consta do Anexo I, parte integrante deste
Edital.
§ 3º. O interessado responsável deverá comparecer ao
Cemitério Jardim da Eternidade situado na Rua Otavio
Mangabeira, Camaçari, BA, 42800-500, de Segunda a
Sexta, das 8h às 12h, dentro do prazo informado no caput
deste artigo.
Art. 2º. O não atendimento a esta notificação no prazo
mencionado, implicara em exumação dos restos mortais
conforme disposições legais.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 15 MARÇO DE 2022.
ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
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SECULT

3.

SECRETARIA DA CULTURA

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2022
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE
CAMAÇARI
Processo Nº 00064.36.07.611.2022
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC torna público
para o conhecimento dos interessados a abertura das
inscrições para a Concurso Cultural A Voz de
Camaçari Kids– Música Popular Brasileira, que
premiará os(as) 30 (trinta) melhores cantores(as) mirins
do município, a fim de revelar talentos, estimulando a
produção e a fruição cultural, musical e artística de
qualidade, bem como a formação de plateia. O Edital
acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido no
portal Oficial da Secretaria de Cultura de Camaçari
(http://secult.camacari.ba.gov.br/editais-2/). Em caso de
dúvidas ou informações complementares, os candidatos
poderão se comunicar através do e-mail
contatoceasc@gmail.com, ou do atendimento virtual
pelo WhatsApp (71 99981-7918)
A presente seleção será regida lei federal nº. 8666 de 21
de junho de 1993, a Lei Complementar 101 de 4 de maio
de 2000, a lei municipal nº 803 de 11 de julho de 2007 e
em conformidade com as condições e exigências
estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
Realização do Concurso Cultural A VOZ DE CAMAÇARI
KIDS, que premiará os(as) 30(trinta) melhores
cantores(as) mirins de Camaçari.
2. DO PRÊMIO
2.1. Serão premiados os(as) trinta (trinta) melhores
cantores(as) mirins de Camaçari, com idade entre 9
(nove) e 17 (dezessete) anos, residentes do Município de
Camaçari.
2.2. Os premiados receberão premiações em dinheiro
conforme forem avançando nas fases de classificação,
de acordo com a tabela 1.
Tabela 1: Detalhamento da premiação
Item

Especificação

Valor
(R$)

unit.

Valor total
(R$)

1

Premiação em dinheiro

– fase de apuração

2

Premiação em dinheiro

– fase de shows nível 1

1.000,00

3

3.000,00

3

Premiação em dinheiro

– fase de shows nível 2

1.500,00

3

4.500,00

4

Premiação em dinheiro

– fase de shows nível 3

2.000,00

3

6.000,00

5

Premiação em dinheiro

- Semifinal

2.500,00

3

7.500,00

6

Premiação em dinheiro

- Final (3º lugar)

10.000,00

1

10.000,00

7

Premiação em dinheiro

- Final (2º lugar)

20.000,00

1

20.000,00

8

Premiação em dinheiro

- Final (1º lugar)

30.000,00
1
TOTAL EM PRÊMIOS

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

500,00

Qtde. de
prêmios da
fase
15

7.500,00

30.000,00
88.500,00
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DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar
desconhecimento;
3.2. Por tratar-se de concurso envolvendo candidatos
menores de idade, as inscrições serão feitas em
nome do seu representante legal.
3.3. Serão de responsabilidade dos inscritos todas as
despesas decorrentes de sua participação no Edital.
3.4. Os interessados em se inscrever para o processo de
seleção dos candidatos a participantes do concurso
cultural A VOZ DE CAMAÇARI KIDS devem ser
moradores de Camaçari, ter entre 9 (nove) e 17
(dezessete) anos, devendo seus responsáveis
legais apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO
I);
b) Cópia do RG e CPF do candidato e do responsável
(caso o menor não possua tais documentos, deverá
apresentar a Certidão de Nascimento);
c) Cópia do RG e CPF dos maiores autorizados (tutores
substitutos) a acompanhar o menor durante as fases do
concurso, conforme item 7.6;
d) Comprovação jurídica da guarda ou tutela, caso o
responsável legal não seja genitor do menor;
e) Comprovante de residência atualizado. Caso o
comprovante não seja em nome responsável pelo
proponente anexar declaração de comprovação de
residência (ANEXO II);
f) Pen-drive, CD, link ou arquivo com gravação de vídeo
de no máximo 1m (um minuto) com apresentação de
canto do candidato, podendo ser apresentado em
gravação simples, realizada através de celular, desde
que seja possível ter boa audição do material;
g) Cópia do espelho do cartão do banco com o número da
conta em que será depositado o prêmio, devendo o
responsável legal ser o titular da mesma;
h) Certidão conjunta de débitos relativos a tributos
federais e à dívida ativa da União (que poderá ser obtida
no site oficial da Receita Federal na internet através do
link:

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cert
idao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tip
o=2);
i) Comprovante de situação cadastral no CPF (podendo
ser obtido no site oficial da Receita Federal através do
link:

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/C
PF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp);
j) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser
obtida na secretaria municipal da fazenda);
k) N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT (podendo ser obtido no
site do INSS/CNIS através do link:

https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages
/index.xhtml);
l) Qualificação Cadastral do e-social válida (podendo ser
obtido através do site oficial do E-social, através do link:

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/i
ndex.xhtml).
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3.4.1. Os formulários e outros materiais das propostas
inscritas não serão devolvidos, sendo utilizados para os
devidos fins junto à SECULT.
3.4.2. É de inteira responsabilidade do candidato
apresentar os arquivos da documentação em perfeitas
condições de acesso e legibilidade.
3.5. Inscrições presenciais
3.5.1. As inscrições presenciais serão realizadas na
CEASC, localizada na Cidade do Saber, à rua do
Telégrafo, s/n; centro, Camaçari-BA, no período
compreendido a partir de 9h do dia 22/03/2022 até 12h do
dia 06/05/2022.
3.5.2. Os documentos solicitados no item 3.4 deste
Edital, deverão ser entregues em envelope lacrado e
endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; Centro,
Camaçari-BA
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI KIDS
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2022 - CEASC
3.5.3. Após a entrega dos documentos, o candidato
receberá seu comprovante de inscrição.
3.6. Pré-Inscrições pela internet:
3.6.1. O candidato que desejar poderá realizar préinscrições por meio eletrônico.
3.6.2. As pré-inscrições por meio eletrônico serão
efetuadas no período compreendido a partir da 00h do
dia 22/03/2022 até 12h do dia 06/05/2022.
3.6.3. O candidato interessado em realizar as préinscrições por meio eletrônico deverá preencher o
formulário online, disponível em:
http://secult.camacari.ba.gov.br/editais-2/, onde
deverá também anexar cópia digital de todos os
documentos solicitados no item 3.4 do presente Edital.
3.6.4. Após o envio, o candidato receberá por e-mail a
comprovação automática da sua pré-inscrição.
3.6.5. Para efetivar a inscrição o candidato que optar
pela pré-inscrição online deverá se apresentar à CEASC
até as 16h do último dia do período de inscrição da
proposta, munido dos documentos originais para efeito
de comprovação documental.
3.6.6. O candidato que não realizar a comprovação
documental descrita no item 3.6.5, estará imediatamente
desclassificado.
3.6.7. Após a entrega dos documentos, conforme
descrito no item 3.6.5, o candidato receberá seu
comprovante de inscrição.
4. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E
SELEÇÃO
4.1. O processo de seleção será feito em quatro etapas, a
saber:
a) Etapa 1: Habilitação Documental
b) Etapa 2: Pré-Seleção
c) Etapa 3: Audição
d) Etapa 4: Seleção/Concurso
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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4.2. Para efeito de atribuição de notas que serão emitidas
pela Comissão de Pré-seleção e Audição, bem como
para o embasamento para as decisões dos Jurados,
consideramos os conceitos conforme seguem:
a) Adequação Geral: Avalia-se o conjunto dos critérios
apresentados e se o equilíbrio entre eles resulta em uma
apresentação harmônica.
b) Afinação: Avaliação da adequação da execução
melódica do canto à tonalidade e harmonia da canção;
c) Carisma e presença de palco: Avalia a consciência
corporal, noção espacial, foco, concentração, presença
cênica, capacidade de causar empatia;
d) Interpretação e técnica vocal: Avalia a expressão
compatível com a letra e arranjo da canção, bem como o
desempenho criativo do candidato a participante no
entoar o padrão melódico da música e a utilização de
técnicas e elementos vocais para viabilizar a
interpretação;
e) Repertório: Adequação da escolha da canção ao
timbre, tessitura e extensão da voz do participante
f) Ritmo: Avaliação da adequação da execução rítmica
do canto em relação ao tempo e ao compasso da canção;
4.3. Etapa de habilitação documental
4.3.1. A etapa de habilitação documental será realizada
pela CEASC e consiste na verificação do cumprimento
das regras gerais deste Edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de
inscrição e anexos com informações válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória exigida,
listada no item 3.4 deste Edital;
4.3.2. Caso a documentação esteja em desacordo com
as exigências deste Edital, o candidato será
desclassificado e não será avaliado nas etapas
seguintes.
4.3.3. A análise dos documentos será em sessão interna,
cujo resultado será publicado no Diário Oficial do
Município.
4.3.4. Havendo recursos, os mesmos serão analisados
pela CEASC, a quem caberá a decisão por seu
deferimento ou indeferimento.
4.3.5. Após a análise dos eventuais recursos, será
publicado no Diário Oficial do Município o resultado final
da habilitação documental, com a lista dos candidatos
habilitados a participar das demais etapas do concurso.
4.4. Etapa de pré-seleção
4.4.1. A etapa de pré-seleção será realizada por uma
Comissão de Pré-seleção e Audição Artística,
instituída através de portaria devidamente publicada no
Diário Oficial do Município, que avaliará os candidatos a
participantes do concurso, de acordo com os critérios
estabelecidos neste edital, a fim de selecionar 200
(duzentos) candidatos que participarão da Etapa de
Audições.
4.4.2. A Comissão de Pré-seleção e Audição Artística
será composta por:
a) 1 (um) produtor musical convidado;
b) 2 (dois) servidores da SECULT;
4.4.3. Para fins do que estabelece o item 4.4.1, o
candidato será avaliado através da gravação em vídeo
anexada ao processo de inscrição (item 3.4, alínea f) de
acordo com os critérios elencados nos itens 4.5.9 a
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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4.5.13 deste edital.
4.4.4. O resultado da fase de pré-seleção, será publicado
no Diário Oficial do Município, com a lista e a convocação
dos 200 (duzentos) candidatos aptos a participar da
Etapa de Audição.
4.5. Etapa de Audições
4.5.1. A etapa de Audições será realizada pela Comissão
de Pré-seleção e Audição Artística, que avaliará os
candidatos a participantes do concurso, de acordo com
os critérios estabelecidos neste edital, em audição que
acontecerá no Teatro da Cidade do Saber, conforme
cronograma estabelecido no anexo IV.
4.5.2. Para fins de avaliação da Comissão de PréSeleção e Audição Artística, o candidato terá o tempo
máximo de 2 (dois) minutos para cantar uma música de
sua livre escolha, sem acompanhamento de
instrumentos.
4.5.3. Quando da convocação dos candidatos aprovados
documentalmente para a etapa de Audição, a CEASC
informará a data e o local das audições.
4.5.4. A ordem das apresentações dos candidatos será
estabelecida por ordem de chegada.
4.5.5. Para efeito do que estipula o item 4.5.4, cada
candidato ao chegar ao local das audições, deverá se
dirigir à mesa organizadora e solicitar sua senha.
4.5.6. O candidato que não comparecer no momento
de sua chamada para a audição estará imediatamente
desclassificado.
4.5.7. A fim de cumprir o que estabelece o decreto
7647/2021, o responsável legal ou tutor substituto deverá
apresentar comprovação de vacinação contra covid-19
para o ingresso e permanência no interior dos órgãos e
entidade da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo, dentre eles, o Teatro da Cidade do Saber.
4.5.8. Caso o responsável legal ou tutor substituto não
apresente a comprovação de que trata o item 4.5.7, ficará
o candidato impedido de participar das audições,
considerando que o mesmo deverá estar acompanhado
de seu responsável ou tutor em todas as fases do
concurso, de acordo com o item 7.6 deste Edital.
4.5.9. Nesta etapa, e em todas as demais, os
participantes serão avaliados, observando os seguintes
critérios:
C r ité r io
P o n tu a ç ã o
1 A d e q u a ç ã o G e ra l
0 a 1 0 p o n to s
2 A f in a ç ã o
0 a 1 0 p o n to s
3 R it m o
0 a 1 0 p o n to s
4 In te rp re ta ç ã o e T é c n
ca
i cl a V o
0 a 1 0 p o n to s
5 C a r is m a e p r e s e n ç a d e p a lc o 0 a 1 0 p o n t o s
P o n tu a ç ã o m á x im a p o r ju r a d
50
o P o n to s

4.5.10. Os 30 candidatos que obtiverem maior
pontuação na soma das notas atribuídas aos critérios de
avaliação pelos membros da Comissão, estarão aptos a
participar da Fase de Seleção, que será gravada no
Teatro da Cidade do Saber e transmitida pela TV
Camaçari Cultura.
4.5.11. O candidato que não fizer o mínimo de 24 pontos
será desclassificado;
4.5.12. Em caso de empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação no quesito 1
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(adequação geral).
4.5.13. Caso persista o empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 4.
4.5.14. O resultado da pré-seleção e audição será
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da
Secretaria de Cultura de Camaçari.
4.5.15. As decisões da Comissão de Pré-seleção e
Audição serão soberanas, estando alicerçadas por
critérios que regulamentam seu julgamento, não
cabendo recursos.
4.6. Etapa de seleção/concurso
4.6.1. A etapa de seleção/concurso será transmitida pela
TV Camaçari Cultura, em um programa semanal
homônimo ao concurso A VOZ DE CAMAÇARI KIDS.
4.6.2. Na fase de Seleção/Concurso o candidato terá à
disposição uma banda base formada por:
a) Diretor musical
b) Tecladista
c) Baixista
d) Percussionista
e) Guitarrista
f) Baterista
g) Saxofonista
h) 2 (dois) backing vocals
4.6.3. Para a fase de Seleção/Concurso a CEASC
divulgará semanalmente, no portal oficial da Secretaria
de Cultura, os horários de ensaios, passagem de som e
apresentações;
4.6.4. O concorrente deverá comparecer nas datas e
horários pré-definidos dos ensaios, passagem de som e
apresentações com antecedência mínima de 30 minutos.
Caso o candidato não compareça no momento de sua
chamada em qualquer fase deste concurso, o mesmo
será desclassificado.
4.6.5. Na fase de Shows, caberá ao participante
apresentar em ensaio específico, 3 opções de canções
ao Diretor Musical que, a partir de critérios técnicos de
qualidade, definirá qual canção será executada na
disputa;
4.6.6.O tempo de ensaio, passagem de som e
apresentações será equivalente para todos os
participantes.
4.6.7. A estrutura de sonorização, iluminação e camarim
será providenciada pela Secretaria de Cultura.
4.6.8.Nesta etapa, em todas as suas fases, os
participantes serão avaliados por 3 (três) jurados,
pessoas de notório saber e artistas renomados,
observando os critérios estabelecidos nos itens 4.4.8 a
4.4.12.
4.6.9. A etapa de seleção/concurso está subdividida nas
seguintes Fases:
I. Fase de Apuração
II. Fase de Shows
a) Fase de shows nível 1
b) Fase de shows nível 2
c) Fase de shows nível 3
d) Semifinal
e) Final
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I - Fase de Apuração
4.6.10. Na fase de Apuração serão constituídos por
sorteio 3 (três) grupos de 10 (dez) participantes, que se
apresentarão de acordo com o cronograma em anexo
(anexo IV).
4.6.11. O sorteio será realizado pela CEASC em sessão
aberta, cujo horário e local será divulgado no diário oficial
e levará em consideração o turno escolar do candidato, a
fim de que a agenda de ensaios e atividades esteja de
acordo com o mesmo.
4.6.12. O resultado do sorteio será divulgado na página
oficial da Secretaria de Cultura, na aba editais.
4.6.13. Cada candidato apresentará uma canção com
duração mínima de 2m30s (dois minutos e trinta
segundos) e máxima de 3m (três minutos);
4.6.14. Cada participante terá direito a escolher a
canção que será executada na Apuração;
4.6.15. Os jurados atribuirão pontuação, baseados nos
critérios estabelecidos nos itens 4.5.9 a 4.5.13.
4.6.16. Em cada Apuração serão selecionados os 5
(cinco) participantes com as maiores pontuações que
passarão para a fase de shows.
4.6.17. Ao final da fase de Apuração, 15 candidatos não
continuarão na disputa e receberão a premiação
referente a fase de Apuração. Restando, portanto, 15
(quinze) participantes que passarão para a próxima fase
do concurso.
II - Fase de Shows
4.6.18. Na fase de Shows, os participantes
apresentarão, individualmente, uma canção de sua
escolha, que deverá ser executada em, no tempo mínimo
de 2m30s (dois minutos e trinta segundos) e máximo de
3m (três minutos) por apresentação.
4.6.19. Esta fase será subdividida em 3 níveis, 1
semifinal e final, a saber:
a) Fase de Shows Nível 1
Nesta fase 15 participantes se apresentarão.
Ao final das 15 apresentações, os jurados indicarão 3
candidatos que não continuarão a disputa, recebendo a
premiação do nível 1. Restando, portanto, 12 (doze)
participantes que passarão para a próxima fase do
concurso.
b) Fase de Shows Nível 2
Nesta fase 12 (doze) participantes se apresentarão.
Ao final das 12 (doze) apresentações, os jurados
indicarão 3 candidatos que não continuarão a disputa,
recebendo a premiação do nível 2. Restando, portanto,
09 (nove) participantes que passarão para a próxima fase
do concurso.
c) Fase de Shows Nível 3
Nesta fase 09 (nove) participantes se apresentarão.
Ao final das 09 (nove) apresentações, os jurados
indicarão 3 candidatos que não continuarão a disputa,
recebendo a premiação do nível 3. Restando, portanto,
06 (seis) participantes que passarão para a fase semifinal
do concurso;
d) Semifinal
Nesta fase 06 (seis) participantes se apresentarão.
Ao final das 06 (seis) apresentações, os jurados
indicarão os 3 candidatos que permanecerão na
disputa, totalizando 03 (três) participantes que passarão
para a fase final do concurso. Os três participantes que
deixarem o concurso nesta fase receberão a premiação
do nível semifinal.
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e) Final
Nesta fase 03 (três) participantes se apresentarão e os
jurados classificarão os candidatos do 3º ao 1º colocado,
sendo que o 1º colocado será o vencedor do concurso A
VOZ DE CAMAÇARI KIDS, cada qual recebendo a
premiação referente à sua colocação.
4.6.20. O Resultado de cada fase etapa do concurso
será publicado no Diário Oficial.
5.DA PREMIAÇÃO
5.1.Caberá aos responsáveis legais dos candidatos
manter toda a documentação listada no item 3.4 válida e
atualizada até a finalização da participação dos mesmos
no concurso, devendo apresentá-la ao setor financeiro
da SECULT a fim de receber o prêmio a que tem direito,
no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a
publicação do resultado final do concurso, de acordo com
o cronograma (Anexo IV).
5.2. O pagamento do prêmio será efetuado no prazo de,
no mínimo, 30 (trinta dias) após findar o prazo estipulado
no item 5.1
5.3. A premiação será feita mediante depósito em conta
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o
responsável legal do candidato a ser premiado, de
acordo com as informações constantes na ficha de
inscrição.
5.4. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer dedução de
imposto de renda, de acordo com as alíquotas vigentes.
6. DOS IMPEDIMENTOS
6.1. Não poderá participar deste concurso, qualquer
candidato cujo o responsável legal exerça cargo
comissionado nesta municipalidade, seja servidor do
órgão executor da política cultural do município, na
condição de efetivo ou terceirizado, ou que que possua
parentesco de até 2º grau com servidores da Secretaria
de Cultura do Município de Camaçari.
7. DAS RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO DO
RESPONSÁVEL LEGAL
7.1. Cumprir as regras do Edital;
7.2. Cumprir o regimento interno de todos os espaços
culturais onde sejam realizadas gravações e
atividades relacionadas ao concurso;
7.3. Cumprir as orientações do manual do candidato, que
será fornecido pela produção a partir da fase de
Apuração.
7.4. Acompanhar as publicações e o andamento do
concurso, não podendo alegar o desconhecimento
de regras, datas e prazos.
7.5. Fornecer, a qualquer tempo, informações e
documentos que sejam necessários para compor o
processo, sob pena de ser classificado caso não
apresente no prazo estipulado;
7.6. O menor deverá estar sempre acompanhando de um
tutor em todas as fases do concurso, bem como
reuniões, coletivas de imprensa, sessões de fotos,
etc. Caso o responsável legal esteja impedido de
acompanhar o menor deverá indicar na ficha de
inscrição os dados dos tutores substitutos.
7.7. Durante as gravações o responsável legal ou tutores
substitutos terão um lugar reservado de espera,
onde deverá aguardar em silêncio, para que não
haja interrupção das gravações.
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7.8. Somente 1 (um) responsável legal ou tutor poderá
acompanhar o menor durante as atividades relacionadas
ao concurso.
7.9. Cabe o responsável legal e aos tutores substitutos
garantir a presença do menor em todas as fases do
concurso, além de reuniões, ensaios, coletivas de
imprensa, sessão de fotos, etc., bem como o bom
comportamento dos mesmos no camarim, ensaios e
demais atividades relacionadas ao concurso.
7.10. É proibido ao responsável legal se apresentar
alcoolizado para acompanhar o menor, bem como fazer
uso de bebidas alcoólicas durante as atividades
relacionadas ao concurso, sob pena de desclassificação
do candidato.
7.11. O camarim será unissex e poderá ser utilizado
apenas para espera e realização de maquiagem,
devendo o menor já vir devidamente trajado para a
apresentação.
7.12. OS candidatos vencedores do concurso se
comprometerão a gravar 05 (cinco) VT's (vídeo tapes –
peças publicitárias) de cunho institucional para a
Secretaria de Cultura, com duração de até 5 (cinco)
minutos cada, no período não inferior a 2 (dois) anos
após a premiação.
7.13. A produção e equipamentos necessários para a
gravação de que trata o item 7.12 serão fornecidos pela
SECULT através da TV Camaçari Cultura.
7.14. O não cumprimento do estabelecido nos itens
anteriores poderá acarretar em advertência e, caso o
problema persista, o candidato poderá ser
desclassificado.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. As imagens e sons captados durante todas as
etapas e fases do concurso serão transmitidas através da
TV Camaçari Cultura em programa homônimo, para o
que para o que ficam cedidos os direitos de imagem e
som conforme o aceite da ficha de inscrição (Anexo II).
8.2. Não serão admitidas apresentações realizadas com
fogo, água ou objetos que possam danificar o palco,
agredir ou causar riscos à plateia ou ao ambiente.
8.3. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos,
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas
por este Edital para divulgação de conteúdos afins, sob
pena de aplicação de desclassificação e multa conforme
disposto na Lei n° 12.573/2012.
8.4. Considerando o princípio da laicidade do Estado,
baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, incisos I e III, da
Constituição Federal, é vedada a utilização de canções
de cunho religioso de caráter proselitista;
8.5. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade das
informações prestadas e a autenticidade dos
documentos apresentados, respondendo na esfera cível,
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade.
8.6. É assegurado ao participante seu direito à livre
expressão, exceto no destrato público ao evento ou a
qualquer um dos participantes, bem como à comissão
organizadora, às instituições e entidades afins e demais
pessoas envolvidas na organização do concurso cultural,
sob pena de desclassificação.
8.7. As situações que não estiverem reguladas por este
Edital e seus anexos, bem como pelas demais normas
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aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto
de análise da CEASC que terá a prerrogativa de solicitar
pareceres da Comissão de Pre-Seleção e Avaliação e
dos Jurados, observada a legislação pertinente.
8.8. Será de responsabilidade da CEASC dirimir
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente,
disponibilizando no site oficial da Prefeitura comunicado
de esclarecimento a todos os interessados;
8.9. Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir questões
relativas ao Edital com exclusão de qualquer outro.
Camaçari-BA, 15 de março de 2022.
GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC
A VOZ DE CAMAÇARI
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Realização do Concurso Cultural A VOZ DE CAMAÇARI
KIDS, que premiará os (as) 30(trinta) melhores
cantores(as) mirins de Camaçari.
2. JUSTIFICATIVA
O programa de gestão Cultura Todo Dia tem entre seus
objetivos “fortalecer a cadeia produtiva das artes cênicas
e estimular a formação de plateia” através de ações como
a realização de “mostras, festivais e concursos culturais”.
Através da TV Camaçari Cultura torna-se possível
realizar um concurso cultural televisionado com a
finalidade de revelar talentos, estimulando a produção
musical e artística de qualidade, bem como a formação
de plateia.
3. PRAZO DE VIGÊNCIA
120 dias
4. VALOR GLOBAL ESTIMADO
R$ 88.500,00 (Oitenta e oito mil e quinhentos reais)
5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO
5.1. Será realizado um concurso para escolher os (as) 30
(trinta) melhores cantores(as) mirins de Camaçari, com
idade mínima de 9 (nove) e máxima de 17 (dezessete)
anos, tendo como tema Música Popular Brasileira.
5.2. O concurso será constituído das seguintes etapas:
a) Habilitação documental;
b) Pré-seleção
c) Audição
d) Seleção/Concurso
5.3. As etapas a que se refere o item 5.2 acontecerão de
acordo com o cronograma em anexo e estão detalhadas
no item 7.4.
5.4. Na etapa de Pré-seleção e audição, o candidato se
apresentará sozinho, cantando à capela (sem
acompanhamento musical).
5.5. Na fase de Seleção/Concurso o candidato terá à
disposição uma banda base formada por:
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Diretor musical
Tecladista
Baixista
Percussionista
Guitarrista
Saxofonista
2 (dois) backing vocals

5.6.
Para a fase de Seleção/Concurso a CEASC
divulgará semanalmente, no portal oficial da Secretaria de
C u l t u r a ,
n a
a b a
“ e d i t a i s ”
(http://secult.camacari.ba.gov.br/editais-2/), os horários de
ensaios, passagem de som e apresentações;
5.7.
O concorrente deverá comparecer nas datas e
horários pré-definidos dos ensaios, passagem de som e
apresentações com antecedência mínima de 30 minutos.
Caso o candidato não compareça no momento de sua
chamada em qualquer fase deste concurso, o mesmo será
desclassificado.
5.8.
Caberá ao participante escolher a música a ser
executada em cada fase do concurso;
5.9.
O tempo de ensaio, passagem de som e
apresentações será equivalente para todos os
participantes.
5.10. A estrutura de sonorização, iluminação e camarim
será providenciada pela Secretaria de Cultura;
5.11. Não serão admitidas apresentações realizadas
com fogo, água ou objetos que possam danificar o palco,
agredir ou causar riscos à plateia ou ao ambiente.
5.12. Em qualquer tempo, em todas as fases do
presente concurso cultural, as imagens e áudios
produzidos poderão ser reproduzidos e televisionados pela
TV Camaçari Cultura, para o que ficam cedidos os direitos
de imagem e som conforme o aceite da ficha de inscrição
(Anexo I).
5.13. Os candidatos vencedores do concurso se
disponibilizarão a gravar gratuitamente 5 (cinco) vídeos
institucionais para a Prefeitura de Camaçari, com duração
máxima de 5 (cinco) minutos cada, para os quais ficam
cedidos os direitos de imagem e som pelo candidato
vencedor por um período não inferior a 2 (dois) anos.
5.14. Para efeito do que estabelece o item 5.13 a
Secretaria de Cultura disponibilizará, através da TV
Camaçari Cultura, toda a infraestrutura necessária para a
gravação dos vídeos institucionais com os candidatos
vencedores.
6. DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 1 – detalhamento da premiação
Item
1

Especificação
– fase de Apuração
– fase de shows

5

Premiação em dinheiro
Premiação em dinheiro
nível 1
Premiação em dinheiro
nível 2
Premiação em dinheiro
nível 3
Premiação em dinheiro

6

Premiação em dinheiro

7
8

2
3
4

Valor unit.
(R$)
500,00

Qtde de
prêmios da
fase
15

Valor total ( R$)
7.500,00

1.000,00

3

3.000,00

1.500,00

3

4.500,00

2.00 0,00

3

6.000,00

2.500,00

3

7.500,00

- Final (3º lugar)

10.000,00

1

10.000,00

Premiação em dinheiro

- Final (2º lugar)

20.000,00

1

20.000,00

Premiação em dinheiro

- Final (1º lugar)

30.000, 00

1

30.000,00

– fase de shows
– fase de shows
- Semifinal

TOTAL
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7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
7.1.
Procedimentos de inscrição
7.1.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Termo, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento;
7.1.2. Por tratar-se de concurso envolvendo
candidatos menores de idade, as inscrições serão feitas
em nome do seu representante legal.
7.1.3. Serão de responsabilidade dos inscritos todas as
despesas decorrentes de sua participação no Edital.
7.1.4. Os interessados em se inscrever para o processo
de seleção dos candidatos a participantes do concurso
cultural A VOZ DE CAMAÇARI KIDS devem ser
moradores de Camaçari, ter entre 9 (nove) e 17
(dezessete) anos, devendo seus responsáveis legais
apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO
I);
b) Cópia do RG e CPF do candidato e do responsável
(caso o menor não possua tais documentos, deverá
apresentar a Certidão de Nascimento);
c) Cópia do RG e CPF dos maiores autorizados (tutores
substitutos) a acompanhar o menor durante as fases do
concurso, conforme item 10.6;
d) Comprovação jurídica da guarda ou tutela, caso o
responsável legal não seja genitor do menor;
e) Comprovante de residência atualizado. Caso o
comprovante não seja em nome responsável pelo
proponente anexar declaração de comprovação de
residência (ANEXO II);
f) Pen-drive, CD, link ou arquivo com gravação de
vídeo de no máximo 1m (um minuto) com
apresentação de canto do candidato, podendo ser
apresentado em gravação simples, realizada através
de celular, desde que seja possível ter boa audição do
material;
g) Cópia do espelho do cartão do banco com o número da
conta em que será depositado o prêmio, devendo o
responsável legal ser o titular da mesma;
h) Certidão conjunta de débitos relativos a tributos
federais e à dívida ativa da União (que poderá ser obtida
no site oficial da Receita Federal na internet através do
l
i
n
k
:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/
CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2);
i) Comprovante de situação cadastral no CPF (podendo
ser obtido no site oficial da Receita Federal através do
l
i
n
k
:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/Co
nsultaSituacao/ConsultaPublica.asp);
j) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser
obtida na secretaria municipal da fazenda);
k) N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT (podendo ser obtido no
site do INSS/CNIS através do link:
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/inde
x.xhtml);
l) Qualificação Cadastral do e-social válida (podendo ser
obtido através do site oficial do E-social, através do link:
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml).
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7.1.5. Os formulários e outros materiais das propostas
inscritas não serão devolvidos, sendo utilizados para os
devidos fins junto à SECULT.
7.1.6. É de inteira responsabilidade do candidato
apresentar os arquivos da documentação em perfeitas
condições de acesso e legibilidade.
7.1.7. Não poderá participar deste concurso, qualquer
candidato cujo o responsável legal exerça cargo
comissionado nesta municipalidade, seja servidor do
órgão executor da política cultural do município, na
condição de efetivo ou terceirizado, ou que que possua
parentesco de até 2º grau com servidores da Secretaria
de Cultura do Município de Camaçari.
7.2. Inscrições presenciais
7.2.1. As inscrições presenciais serão realizadas na
CEASC, localizada na Cidade do Saber, à rua do
Telégrafo, s/n; centro, Camaçari-BA, no período
compreendido a partir de 9h do dia 22/03/2022 até 12h
do dia 06/05/2022
7.2.2. Os documentos solicitados no item 7.1.4 deste
termo, deverão ser entregues em envelope lacrado e
endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; Centro,
Camaçari-ba
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI KIDS
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2022 - CEASC
7.2.3. Após a entrega dos documentos, o candidato
receberá seu comprovante de inscrição.
7.3. Pré-Inscrições pela internet:
7.3.1. O candidato que desejar poderá realizar préinscrições por meio eletrônico.
7.3.2. As pré-inscrições por meio eletrônico serão
efetuadas no período compreendido a partir da 00h do
dia 22/03/2022 até 12h do dia 06/05/2022.
7.3.3. O candidato interessado em realizar as préinscrições por meio eletrônico deverá preencher o
formulário online, disponível em
http://secult.camacari.ba.gov.br/editais-2/, onde
deverá também anexar cópia digital de todos os
documentos solicitados no item 7.1.4 do presente termo.
7.3.4. Após o envio, o candidato receberá por e-mail a
comprovação automática da sua pré-inscrição.
7.3.5. Para efetivar a inscrição o candidato que optar
pela pré-inscrição online deverá se apresentar à CEASC
até as 16h do último dia do período de inscrição da
proposta, munido dos documentos originais para efeito
de comprovação documental.
7.3.6. O candidato que não realizar a comprovação
documental descrita no item
7.3.5, estará imediatamente desclassificado.
7.3.7. Após a entrega dos documentos, o candidato
receberá seu comprovante de inscrição.
7.4.
Procedimentos e critérios de avaliação e
seleção
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7.4.1. O processo de seleção será feito em quatro
etapas, a saber:
a) Etapa 1: Habilitação Documental
b) Etapa 2: Pré-Seleção
c) Etapa 3: Audição
d) Etapa 4: Seleção/Concurso
7.4.2. Para efeito de atribuição de notas que serão
emitidas pela Comissão de Pré-seleção e Audição, bem
como para o embasamento para as decisões dos
Jurados, consideramos os conceitos conforme seguem:
a) Adequação Geral: Avalia-se o conjunto dos critérios
apresentados e se o equilíbrio entre eles resultam uma
apresentação harmônica.
b) Afinação: Avaliação da adequação da execução
melódica do canto à tonalidade e harmonia da canção;
c) Carisma e presença de palco: Avalia a consciência
corporal, noção espacial, foco, concentração, presença
cênica, capacidade de causar empatia;
d) Interpretação e técnica vocal: Avalia a expressão
compatível com a letra e arranjo da canção, bem como o
desempenho criativo do candidato a participante no
entoar o padrão melódico da música e a utilização de
técnicas e elementos vocais para viabilizar a
interpretação;
e) Repertório: Adequação da escolha da canção ao
timbre, tessitura e extensão da voz do participante
f) Ritmo: Avaliação da adequação da execução rítmica
do canto em relação ao tempo e ao compasso da
canção;
Etapa de habilitação documental
7.4.3. A etapa de habilitação documental será realizada
pela CEASC e consiste na verificação do cumprimento
das regras gerais do Edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de
inscrição e anexos com informações válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória exigida,
listada no item 7.1.4 deste termo;
7.4.4. Caso a documentação esteja em desacordo com
as exigências do Edital, o candidato será
desclassificado e não será avaliado nas etapas
seguintes.
7.4.5. A análise dos documentos será em sessão
interna, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do
Município.
7.4.6. Havendo recursos, os mesmos serão analisados
pela CEASC, a quem caberá a decisão por seu
deferimento ou indeferimento.
7.4.7. Após a análise dos eventuais recursos, será
publicada no Diário Oficial do Município o resultado final
da habilitação documental, com a lista dos candidatos
habilitados a participar das demais etapas do concurso.
Etapa de pré-seleção
7.4.8. A etapa de pré-seleção será realizada por uma
Comissão de Pré-seleção e Audição Artística, instituída
através de portaria devidamente publicada no Diário
Oficial do Município, que avaliará os candidatos a
participantes do concurso, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Edital, a fim de selecionar 200
(duzentos) candidatos que participarão da Etapa de
Audições.
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7.4.9. A Comissão de Pré-seleção e Audição Artística
será composta por:
a)
1 (um) produtor musical convidado;
b)
2 (dois) servidores da SECULT;
7.4.10. Para fins do que estabelece o item 7.4.8, o
candidato será avaliado através da gravação em vídeo
anexada ao processo de inscrição (item 7.1.4, alínea f)
de acordo com os critérios elencados nos itens 7.4.20 a
7.4.24 deste termo.
7.4.11. O resultado da fase de pré-seleção, será
publicada no Diário Oficial do Município, com a lista e a
convocação dos 200 (duzentos) candidatos aptos a
participar da Etapa de Audição.

7.4.22. O candidato que não fizer o mínimo de 24 pontos
será desclassificado;
7.4.23. Em caso de empate será selecionado o candidato
que obtiver maior pontuação no quesito 1 (adequação
geral).
7.4.24. Caso persista o empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 4.
7.4.25. O resultado da pré-seleção e audição será
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da
Secretaria de Cultura de Camaçari.
7.4.26. As decisões da Comissão de Avaliação e Seleção
serão soberanas, estando alicerçadas por critérios que
regulamentam seu julgamento.
Etapa de seleção/concurso
7.4.27. A etapa de seleção/concurso será transmitida
pela TV Camaçari Cultura, em um programa semanal
homônimo ao concurso A VOZ DE CAMAÇARI KIDS.
7.4.28. Nesta etapa, em todas as suas fases, os
participantes serão avaliados por 3 (três) jurados,
pessoas de notório saber e artistas renomados,
observando os critérios estabelecidos nos itens 7.4.20 a
7.4.24
7.4.29. A etapa de seleção/concurso está subdividida nas
seguintes Fases:
I. Fase de Apuração
II. Fase de Shows
a.Fase de Shows nível 1
b.Fase de shows nível 2
c.Fase de shows nível 3
d.Semifinal
e.Final

Etapa de Audições
7.4.12. A etapa de Audições será realizada pela
Comissão de Pré-seleção e Audição Artística, que
avaliará os candidatos a participantes do concurso, de
acordo com os critérios estabelecidos neste edital, em
audição que acontecerá no Teatro da Cidade do Saber,
conforme cronograma anexo.
7.4.13. Para fins de avaliação da Comissão de PréSeleção e Audição Artística, o candidato terá o tempo
máximo de 2 (dois) minutos para cantar uma música de
sua livre escolha, sem acompanhamento de
instrumentos.
7.4.14. Quando da convocação dos candidatos
aprovados documentalmente para a etapa de Audição, a
CEASC informará a data e o local das audições.
7.4.15. A ordem das apresentações dos candidatos será
estabelecida por ordem de chegada.
7.4.16. Para efeito do que estipula o item 7.4.15, cada
candidato ao chegar ao local das audições, deverá se
dirigir à mesa organizadora e solicitar sua senha.
7.4.17. O candidato que não comparecer no momento
de sua chamada para a audição estará imediatamente
desclassificado.
7.4.18. A fim de cumprir o que estabelece o decreto
7647/2021, o responsável legal ou tutor substituto deverá
apresentar comprovação de vacinação contra covid-19
para o ingresso e permanência no interior dos órgãos e
entidade da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo, dentre eles, o Teatro da Cidade do Saber.
7.4.19. Caso o responsável legal ou tutor substituto não
apresente a comprovação de que trata o item 7.4.18,
ficará o candidato impedido de participar das audições,
considerando que o mesmo deverá estar acompanhado
de seu responsável ou tutor em todas as fases do
concurso, de acordo com o item 10.6 deste termo.
7.4.20. Nesta etapa, e em todas as demais, os
participantes serão avaliados, observando os seguintes
critérios:
C r ité r io
P o n tu a ç ã o
0 a 1 0 p o n to
1 A d e q u a ç ã o G e ra l
0 a 1 0 p o n to
2 A f in a ç ã o
0 a 1 0 p o n to
3 R it m o
4 I n t e r p r e t a ç ã o e T é c n ilc a V o c a 0 a 1 0 p o n t o
5 C a r is m a e p r e s e n ç a d e p a lc o 0 a 1 0 p o n t o
P o n tu a ç ã o m á x im a p o r ju r a5
d0
o P o n to s

7.4.21. Os 30 candidatos que obtiverem maior
pontuação na soma das notas atribuídas aos critérios de
avaliação pelos membros da Comissão, estarão aptos a
participar da Fase de Seleção, que será gravada no
Teatro da Cidade do Saber e transmitida pela TV
Camaçari Cultura.
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Fase de Apuração
Na fase de Apuração serão constituídos por sorteio 3
(três) grupos de 10 (dez) participantes, que se
apresentarão de acordo com o cronograma em anexo
(anexo VI).
7.4.30. O sorteio será realizado pela CEASC em sessão
aberta, cujo horário e local será divulgado no diário oficial
e levará em consideração o turno escolar do candidato, a
fim de que a agenda de ensaios e atividades esteja de
acordo com o mesmo.
7.4.31. O resultado do sorteio será divulgado na página
oficial da Secretaria de Cultura, na aba editais.
7.4.32. Cada candidato apresentará uma canção com
duração mínima de 2m30s (dois minutos e trinta
segundos) e máxima de 3m (três minutos);
7.4.33. Cada participante terá direito a escolher a canção
que será executada na Apuração;
7.4.34. Os jurados atribuirão pontuação, baseados nos
critérios estabelecidos nos itens 7.4.20 a 7.4.24.
7.4.35. Em cada Apuração serão selecionados os 5
(cinco) participantes com as maiores pontuações que
passarão para a fase de shows.
7.4.36. Ao final da fase de Apuração, 15 candidatos não
continuarão na disputa e receberão a premiação referente
a fase de Apuração. Restando, portanto, 15 (quinze)
participantes que passarão para a próxima fase do
concurso.
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Fase de Shows
7.4.37. Na fase de Shows, os participantes
apresentarão, individualmente, uma canção de sua
escolha, que deverá ser executada em, no tempo
mínimo de 2m30s (dois minutos e trinta segundos) e
máximo de 3m (três minutos) por apresentação.
7.4.38. Esta fase será subdividida em 3 níveis, 1
semifinal e final, a saber:
a) Fase de Shows Nível 1
Nesta fase 15 participantes se apresentarão.
Ao final das 15 apresentações, os jurados indicarão 3
candidatos que não continuarão a disputa, recebendo a
premiação do nível 1. Restando, portanto, 12 (doze)
participantes que passarão para a próxima fase do
concurso.
b) Fase de Shows Nível 2
Nesta fase 12 (doze) participantes se apresentarão.
Ao final das 12 (doze) apresentações, os jurados
indicarão 3 candidatos que não continuarão a disputa,
recebendo a premiação do nível 2. Restando, portanto,
09 (nove) participantes que passarão para a próxima fase
do concurso.
c) Fase de Shows Nível 3
Nesta fase 09 (nove) participantes se apresentarão.
Ao final das 09 (nove) apresentações, os jurados
indicarão 3 candidatos que não continuarão a disputa,
recebendo a premiação do nível 3. Restando, portanto,
06 (seis) participantes que passarão para a fase semifinal
do concurso;
d) Semifinal
Nesta fase 06 (seis) participantes se apresentarão.
Ao final das 06 (seis) apresentações, os jurados
indicarão os 3 candidatos que permanecerão na
disputa, totalizando 03 (três) participantes que passarão
para a fase final do concurso. Os três participantes que
deixarem o concurso nesta fase receberão a premiação
do nível semifinal.
e) Final
Nesta fase 03 (três) participantes se apresentarão e os
jurados classificarão os candidatos do 3º ao 1º colocado,
sendo que o 1º colocado será o vencedor do concurso A
VOZ DE CAMAÇARI KIDS, cada qual recebendo a
premiação referente à sua colocação.
7.4.39. O Resultado de cada fase do concurso será
publicado no Diário Oficial.
8. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO
8.1. Poderão ser desclassificados a qualquer tempo os
inscritos cujas apresentações tenham conteúdos que
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as
mulheres à situação de constrangimento, sob pena de
aplicação de multa conforme disposto na Lei n°
12.573/2012.
8.2. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos,
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas
pelo Edital para divulgação de conteúdos afins, sob pena
de aplicação de multa conforme disposto na Lei n°
12.573/2012.
8.3. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade
das informações prestadas e a autenticidade dos
documentos apresentados, respondendo na esfera cível,
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade.
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8.4. É assegurado ao participante seu direito à livre
expressão, exceto no destrato público ao evento ou a
qualquer um dos participantes, bem como à comissão
organizadora, às instituições e entidades afins e demais
pessoas envolvidas na organização do concurso cultural,
sob pena de desclassificação.
8.5. As situações que não estiverem reguladas pelo
Edital e seus anexos, bem como pelas demais normas
aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto
de análise da Comissão Técnica de Avaliação e Seleção
e de deliberação da Secretária de Cultura, observada a
legislação pertinente.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Caberá aos responsáveis legais dos candidatos
manter toda a documentação listada no item 7.1.4 válida
e atualizada até a finalização da participação dos
mesmos no concurso, devendo apresentá-la ao setor
financeiro da SECULT a fim de receber o prêmio a que
tem direito, no prazo de até 15 (quinze) dias após a
publicação do resultado final do concurso, de acordo com
o cronograma anexo.
9.2. O pagamento será efetuado em no mínimo 30
(trinta) dias após findar o prazo estipulado no item 9.1.
9.3. A premiação será feita mediante depósito em conta
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o
responsável legal do candidato a ser premiado, de
acordo com as informações constantes na ficha de
inscrição.
9.4. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer dedução de
imposto de renda, de acordo com as alíquotas vigentes.
10. DAS RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO DO
RESPONSÁVEL LEGAL
10.1 Cumprir as regras do Edital;
10.2. Cumprir o regimento interno de todos os espaços
culturais onde sejam realizadas gravações e atividades
relacionadas ao concurso;
10.3. Cumprir as orientações do manual do candidato,
que será fornecido pela produção a partir da fase de
Apuração.
10.4.Acompanhar as publicações e o andamento do
concurso, não podendo alegar o desconhecimento de
regras, datas e prazos.
10.5. Fornecer, a qualquer tempo, informações e
documentos que sejam necessários para compor o
processo, sob pena de ser classificado caso não
apresente no prazo estipulado;
10.6. O menor deverá estar sempre acompanhando de
um responsável legal em todas as fases do concurso,
bem como reuniões, coletivas de imprensa, sessões de
fotos, etc. Caso o responsável legal esteja impedido de
acompanhar o menor deverá indicar na ficha de inscrição
os dados dos tutores substitutos.
10.7. Durante as gravações o responsável legal ou
tutores substitutos terão um lugar reservado de espera,
onde deverá aguardar em silêncio, para que não haja
interrupção das gravações.
10.8. Somente 1 (um) responsável legal ou tutor poderá
acompanhar o menor durante as atividades relacionadas
ao concurso.
10.9. Cabe o responsável legal e aos tutores
substitutos garantir a presença do menor em todas as
fases do concurso, além de reuniões, ensaios, coletivas
de imprensa, sessão de fotos, etc., bem como o bom
comportamento dos mesmos no camarim, ensaios e
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demais atividades relacionadas ao concurso.
10.10. É proibido ao responsável legal se apresentar
alcoolizado para acompanhar o menor, bem como fazer
uso de bebidas alcoólicas durante as atividades
relacionadas ao concurso, sob pena de desclassificação
do candidato.
10.11. O camarim será unissex e poderá ser utilizado
apenas para espera e realização de maquiagem,
devendo o menor já vir devidamente trajado para a
apresentação.
10.12. OS candidatos vencedores do concurso se
comprometerão a gravar 05 (cinco) VT's (vídeo tapes –
peças publicitárias) de cunho institucional para a
Secretaria de Cultura, com duração de até 5 (cinco)
minutos cada, no período não inferior a 2 (dois) anos
após a premiação.
10.13. A produção e equipamentos necessários para a
gravação de que trata o item 10.12 serão fornecidos pela
SECULT através da TV Camaçari Cultura.
10.14. O não cumprimento do estabelecido nos itens
anteriores poderá acarretar em advertência e, caso o
problema persista, o candidato poderá ser
desclassificado.
11.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2116
Elemento de despesa: 33 90 31 00
Fonte: 1500000
A VOZ DE CAMAÇARI KIDS - 2022
Anexo II – Ficha de Inscrição
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A VOZ DE CAMAÇARI KIDS - 2022
Anexo III - Declaração de comprovação de
residência
Eu, _____________________________________
(NOME DO PROPRIETÁRIO), portador do RG
nº._______________________, e CPF
nº.____________________________________,
declaro, sob as penas da lei, que
________________________________________
_________________(NOME DO CANDIDATO)
r e s i d e
n o
e n d e r e ç o
________________________________________
_________________________ (COLOCAR
ENDEREÇO IGUAL AO DO COMPROVANTE). O
comprovante de residência está em meu nome, pois
sou ___________________________(COLOCAR
O MOTIVO, SEJA GRAU DE PARENTESCO COM
A PESSOA OU INFORMAR SE É PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL ALUGADO PELO CANDIDATO OU
POR SUA FAMÍLIA).
_______________, _____ de _______ de 2022.
____________________________________
Assinatura

A VOZ DE CAMAÇARI KIDS - 2022
Anexo IV - Cronograma
ETAPA

AÇÃO
Inscrições

Habilitação
documental

Pré-seleção
artística

Audições

Divulgação preliminar da lista de habilitados
documentalmente
Recursos
Lista final de habilitados na fase documental
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Até 10/05
10 a 17/05
Até 20/05

Resultado Seleção artística preliminar

31/05

Convocação p ara audições

31/05
04 e 05/06
11 e 12/06

Audições

Divulgação da lista de classificados para participar
do programa a VOZ DE CAMAÇARI
Sorteio de grupos
Divulgação do resultado do
Fase
de sorteio
1ª Apuração
Apuração
2ª Apuração
Seleção/Concurs
3ª Apuração
o
Fase de Shows – nível 1
Fase de Shows – nível 2
Fase de shows De Shows – nível 3
Semifinal
Final
Publicação do resultado final
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DATA
22/03
06/05

Até 14/06
15/06
Até 21/06
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09
Até 23/09
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO
CONTRATO N°0053/2022 - 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 MSOTEC MANUTENÇÕES DE
MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI.
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 Contrato n° 0053/2022, 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.

O 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. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro,
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito
no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
Contrato nº 0016/2017, conforme Processo nº
0640/2016, que se regerá pela legislação pertinente, lei
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo
Administrativo nº 0640/2016 e Pregão Presencial nº
0130/2016.
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
M O N I TO R E S M U LT I PA R Â M E T R O S ,
DESFIBRILADORES E CARDIOVERSORES COM
REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS, OU PEÇAS.
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 Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO,
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R $ 227.484,48
ÓRGÃO

DE

D O TA Ç Ã O
04 Secretaria de
Saúde

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO,
prevista no instrumento inicial, complementando a
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente.
Classificação
Institucional
07.07 –
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

Classificação
Institucional
07.07 –
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA
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APOSTILAMENTOS

OBJETO: CORREÇÃO
ORÇAMENTÁRIA.

Diário Oficial do

CAMAÇARI

DOTAÇÃO ANTERIOR
Elemento de
Despesa
3.3.90.39 Outros
4071 -CONSERVAÇÃO DE
Serviços de
PRAÇAS E ESPAÇOS
Terceiros – Pessoa
PÚBLICOS
Jurídica
Projeto Atividade

DOTAÇÃO ATUAL
Elemento de
Projeto Atividade
Despesa
3.3.90.39 Outros
3030 – RECUPERAÇÃO DE
Serviços de
PASSEIO
Terceiros – Pessoa
Jurídica

Fonte
15000000 - Recursos
não vinculados de
impostos

UNIDADE
GESTORA
0431 - Fundo
Municipal de
Saúde

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSOS

4017 - Funcionamento
dos serviços da rede de
atenção especializada SAMU
4019 - Funcionamento
dos serviços da rede de
atenção especializada hospitalar
e
ambulatorial
4018 - Funcionamento
dos Serviços da Rede
de Atenção Primária à
Saúde e estratégia de
Saúde da Família
2056 - Funcionamento
dos serviços da Rede
de
atenção
especializada - UPA.
2008 - Manutenção de
Serviços Técnicos e
Administrativos

33903900 – Outros
Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica
33903000 Material de
Consumo

15001002 - Recurso
não vinculado de
Imposto destinado a
despesa com Ações
e Serviços Públicos
de Saúde
16000000 Transferência Fundo
a Fundo de recurso
do SUS provenientes
do Governo Federal
– Bloco de
manutenção das
ações e serviços
públicos de saúde
16590000 - Outros
Recursos vinculados
a Saúde

Camaçari-BA, 02 de Março de 2022.
Fonte

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

15000000 - Recursos
não vinculados de
impostos

Camaçari-BA, 12 de março de 2022.
JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO
CONTRATO Nº 0226/2018 ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI E A EMPRESA ATMOSFERA GESTÃO E
HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO
CONTRATO Nº 0016/2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI E A EMPRESA CARDIOSERVICE
COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA -EPP.

O 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. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro,
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2022.03.18 17:07:53 -03'00'
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no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
Contrato nº 0226/2018, conforme Processo nº
0580/2017, que se regerá pela legislação pertinente, lei
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
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as Normas da Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo
Decreto Municipal nº. 4.072/06 e legislação pertinente,
e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal
nº. 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir,
mediante as seguintes cláusulas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo
Administrativo nº 0580/2017 e Pregão Presencial nº
0086/2017.
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVANDERIA INDUSTRIAL, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
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 Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO,
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R $ 479.520,00
ÓRGÃO
04 Secretaria de
Saúde

UNIDADE
GESTORA
0431 - Fundo
Municipal de
Saúde

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSOS

4019 - Funcionamento
dos serviços da rede de
atenção especializada hospitalar
e
ambulatorial
4018 - Funcionamento
dos Serviços da Rede
de Atenção Primária à
Saúde e estratégia de
Saúde da Família
4017 - Funcionamento
dos serviços da rede de
atenção especializada SAMU
2056 - Funcionamento
dos serviços da Rede
de
atenção
especializada - UPA.
2008 - Manutenção de
Serviços Técnicos e
Administrativos

33903900 – Outros
Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica

15001002 - Recurso
não vinculado de
Imposto destinado a
despesa com Ações
e Serviços Públicos
de Saúde
16000000 Transferência Fundo
a Fundo de recurso
do SUS provenientes
do Governo Federal
– Bloco de
manutenção das
ações e serviços
públicos de saúde
16590000 - Outros
Recursos vinculados
a Saúde

Camaçari-BA, 02 de Março de 2022.
ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONTRATO Nº 052/2019
APOSTILAMENTO N° 001/2022
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 052/2019QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, E UNI-SOS
EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI

1.1 O objeto do presente termo de apostilamento
consiste no reajuste do valor contratual, calculado de
acordo com o acumulado nos últimos 12 (doze) meses do
Índice de Preços do Mercado – IGP-M, conforme cálculo
anexo, no importe de 14,8299% , conforme o parágrafo
1º, da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO - do
Contrato principal.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor global deste contrato, passará de R$
1.301.853,36 (hum milhão, trezentos e um mil, oitocentos
e cinqüenta e três reais e trinta e seis centavos) para R$ ),
conforme tabela abaixo:
VALO R

DO CONTRATO

ÍN D IC E IN P C
VA LO R D O R EAJU ST E
V ALO R CO M O REAJUSTE

R $ 1 .3 0 1 .8 5 3 ,3 6
1 4 ,8 2 9 9 %
R $ 1 9 3 .0 6 3 ,6 8
R $ 1 .4 9 4 .9 1 7 ,0 4

2.2. O reajuste de valor passa a vigorar a partir de 08 de
fevereiro de 2022.
1.

C L Á U S U L A T E R C E I R A – D O TA Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA
1.1. As despesas decorrentes da presente contratação
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária
abaixo:
Os recursos financeiros para pagamento das despesas
decorrentes do presente termo de apostilamento
correrão por conta das Ações 4017, 4019, 2008;
Elemento 33903900 e Fontes 0114000 e 6102000.
2. CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS INFORMAÇÕES
2.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais
cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo
presente apostilamento, sendo ratificado em todas as
suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente
instrumento passa a fazer parte integrante e
complementar, a fim de que juntos produzam um único
efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados,
assinam as partes do presente, 04 (quatro) vias de igual
teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas)
testemunhas, também signatárias do presente
instrumento.
Camaçari-BA, 08 de fevereiro de 2022.

CONTRATADO: UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS
LTDA
Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados,
celebram o presente Termo de Apostilamento ao
contrato de contratação de empresa especializada para
prestação de locação de ambulâncias tipo B e D para o
Serviço Móvel de Urgência (SAMU) 192 da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Camaçari/BA,
tendo em vista o contido nos autos do Processo
Administrativo nº 00435.11.07.611/2018, sujeitando-se
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

PELO CONTRATANTE
---------------------------------------------------------MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PELA CONTRATADA
---------------------------------------------------------UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2022.03.18 17:08:12 -03'00'
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ERRATA AO APOSTILAMENTO Nº 0015/2022 DO
CONTRATO Nº 0220/2018 DA EMPRESA DZSET
TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à
Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro,
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº
598.837.315-15, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
contrato nº 0220/2018, conforme Processo nº
0164.11.07.611.2018, que se regerá pela legislação
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e
condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº
0164.11.07.611.2018, Pregão Presencial nº 0079/2018.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento
nº 0015/2022, cujo objeto é a alteração do Disposto na
Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:
ONDE SE LÊ: PROJETO ATIVIDADE 4004- Gestão do
Serviço de Transporte Escolar -Educação Básica.
LEIA-SE:
Escolar.

PROJETO ATIVIDADE 4004 – Transporte

Camaçari-BA, 17 de fevereiro de 2022

DICOMP

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Abertura: 01/04/2022, às 09h00min; Disputa:
01/04/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.
Licitação n.º: 928313. Tel.: (71) 3621-6695. Ana Carolina
Iglesias – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO N.º 0050/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços médicos, em caráter
complementar, visando a continuidade da prestação de
serviço de saúde das Unidades de Saúde da Família
(USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município
de Camaçari.. Acolhimento: 31/03/2022 a partir das
08h00min; Abertura: 31/03/2022, às 10h00min;
Disputa: 31/03/2022 às 11h00min. (Horário de Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação
sob o n.º: 928368. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Monique
de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.
CONCORRÊNCIA nº 0003/2022 - O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará a seguinte licitação:
Concorrência nº 0003/2022. Objeto: Concessão de
Uso para fins de Exposição com finalidade de Exploração
Econômica, com contrapartida estabelecida em contrato,
do viveiro situado no Horto Florestal de Camaçari
objetivando a comercialização através de
mostruário/vitrine provisória de mudas de diversas
espécies de plantas (nativas, frutíferas e/ou hortaliças)
de acordo com as diretrizes estabelecidas no termo de
referência, bem como em seu edital. Data: 06/05/2022,
às 09h00min. Cópia do edital, seus anexos e demais
informações disponíveis no portal
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo
telefone (71) 3621-6717/6880. Camaçari, 17/03/2022.
Ana Paula Souza Silva – Presidente da Compel.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO
CREDENCIAMENTO N.º 0001/2022 –
COMPEL
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL
informa a todos os interessados a retificação da
publicação do Credenciamento nº 0001/2022, veiculada
no Diário Oficial do Município n.º 1869 - Página 15 de
16/03/2022.
ONDE SE LÊ:

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0049/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. Registro de Preço para
execução do serviço de Promoção e Divulgação de
Ações do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Camaçari em carro de som com motorista.
Acolhimento: 31/03/2022 a partir das 08h00min;
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 0001/2022
- O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de
nº 0001/2022, cujo objeto é o Credenciamento de Banco
para a prestação de serviços de arrecadação de tributos
e outras receitas municipais, obrigatoriamente em
padrão FEBRABAN, através de suas agências e dos
seus correspondentes bancários, referente ao Processo
Administrativo nº 00042.11.07.682.2022 - Banco Itaú
Unibanco. Data da Homologação: 07 de março de 2022 –
Joaquim José Bahia Menezes – Secretário da Fazenda.
TERMO DE CREDENCIAMENTO 0001/2022 - Termo de
Credenciamento n.º 0001/2022. Requerente: Banco Itaú
Unibanco. Credenciamento de nº 0001/2022 COMPEL.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2022.03.18 17:08:32 -03'00'
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Objeto: Prestação de serviços de arrecadação de tributos
e outras receitas municipais, obrigatoriamente em
padrão FEBRABAN, através de suas agências e dos
seus correspondentes bancários. Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4027; Elemento de
Despesa: 33.90.39; Fonte: 15000000. Data da
assinatura do Termo de Compromisso: 07 de março de
2022 – Joaquim José Bahia Menezes –Secretário da
Fazenda.
LEIA-SE:
HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 0001/2022
- O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de
nº 0001/2022, cujo objeto é o Credenciamento de Banco
para a prestação de serviços de arrecadação de tributos
e outras receitas municipais, obrigatoriamente em
padrão FEBRABAN, através de suas agências e dos
seus correspondentes bancários, referente ao Processo
Administrativo nº 00042.11.07.682.2022 - Banco Itaú
Unibanco. Valor: Cláusula V; item 5.2 - a título de
remuneração pela prestação dos serviços objeto deste
Termo de Credenciamento, o MUNICÍPIO pagará ao
BANCO o valor de: alínea a) R$ 1,51 (um real e cinquenta
e um centavos), por recebimento de documentos com
código de barras, padrão FEBRABAN, efetuado através
de Guichês de Caixas ou Correspondentes Bancários;
alínea b) R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos), por
recebimento de documento com código de barras,
padrão FEBRABAN, efetuado através de Central de
Atendimento, Autoatendimento, “Internet Banking”,
Comércio Eletrônico ou outros canais de atendimento.
Data da Homologação: 07 de março de 2022 – Joaquim
José Bahia Menezes – Secretário da Fazenda.
TERMO DE CREDENCIAMENTO 0001/2022 - Termo de
Credenciamento n.º 0001/2022. Requerente: Banco Itaú
Unibanco. Credenciamento de nº 0001/2022 COMPEL.
Objeto: Prestação de serviços de arrecadação de tributos
e outras receitas municipais, obrigatoriamente em
padrão FEBRABAN, através de suas agências e dos
seus correspondentes bancários. Valor: Cláusula V; item
5.2 - a título de remuneração pela prestação dos serviços
objeto deste Termo de Credenciamento, o MUNICÍPIO
pagará ao BANCO o valor de: alínea a) R$ 1,51 (um real e
cinquenta e um centavos), por recebimento de
documentos com código de barras, padrão FEBRABAN,
efetuado através de Guichês de Caixas ou
Correspondentes Bancários; alínea b) R$ 1,32 (um real e
trinta e dois centavos), por recebimento de documento
com código de barras, padrão FEBRABAN, efetuado
através de Central de Atendimento, Autoatendimento,
“Internet Banking”, Comércio Eletrônico ou outros canais
de atendimento. Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 4027; Elemento de Despesa:
33.90.39; Fonte: 15000000. Data da assinatura do Termo
de Compromisso: 07 de março de 2022 – Joaquim José
Bahia Menezes – Secretário da Fazenda.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 0217/2021
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é Registro de
preços para aquisição de estrado modular e
termohigrômetro, para atender as Unidades de Saúde do
município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/03/2022.
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE
SAÚDE.
LOTES

PREÇO
UNITARIO
SD (R$)

01

33,49

02

111,60

PREÇO
UNITÁRIO
ADJUDICAD
O (R$)
28,00

VENCEDORES
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
MOURA PORTO FABRICACAO E
COMERCIO DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

111,60

ECONOMIA
(%)
16,39
0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0223/2022 –
PREGÃO Nº 0217/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de estrado
modular e termohigrômetro, para atender as Unidades de
Saúde do município. PROMITENTE FORNECEDOR:
MOURA PORTO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
PREÇO UNITÁRIO (R$)
LOTE

02

CÓDIGO
MATER IAL

6500600807

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

TERMOHIGRÔMETRO,
TIPO: DIGITAL, FAIXA
TEMPERATURA: -40 A
70 °C, RESOLUÇÃO
1°C,
APLICAÇÃO
MONITORAMENTO
TEMPERATURA
E
SUPERMEDY/
UMIDADE,
HUMIDITY
CARACTER ÍSTICAS
ADICIONAIS ALARME
VIA LED; VISOR LCD
COM
DUPLA
INDICAÇÃO,
FAIXA
MEDIÇÃO UMIDADE
RELATIVA 0 A 100 PER

UF

QTD

UND

400

REGISTRADO

111,60

MERCADO

111,60

%
DIFERENÇA
PREÇO DE
MERCADO

0,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0222/2022 –
PREGÃO Nº 0217/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de estrado
modular e termohigrômetro, para atender as Unidades de
Saúde do município. PROMITENTE FORNECEDOR:
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI DATA DA ASSINATURA: 22/02/2022. ELIAS
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
ITEM

01

CÓDIGO
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

ESTRADO
MODULAR,
MATERIAL
POLIETILENO,
COMPRIMENTO 50
CM, LARGURA 50
6500600808 CM,ALTURA 5 CM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
ANTIDERRAPANTE,
TIPO
PALLETSINDIVIDUAL
COM 500 METROS

MARCA

LAR

UF

QTD

UND 1.500

PREÇO UNITÁRIO (R$)
%
REGISTRADO MERCADO DIFERENÇA
PREÇO DE
MERCADO

28,00

33,49

16,39

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 0156/2021
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de
Preço para aquisição de medicamentos diversos, devido
à necessidade da continuidade das ações em saúde.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/03/2022. ELIAS
NATAN MORAES DIAS.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2022.03.18 17:08:52 -03'00'

Sexta-feira
18 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1871 - Pagina. 22 de 27

LOTE

PROMITENTE FORNECEDOR

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

UF

VALOR
UNITÁRI
O (R$)

VALO R
GLOBAL
(R$)

50

UND

#

#

01

DESERTO

SOLUÇÃO DE AZUL DE
METILENO - UNIDADE 1000ML.

02

SALVADOR DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI

FENOXIMETILPENICILINA
400.000UI/5ML SOLUÇÃO.

2.000

UND

24,33

48.660,00

03

FRACASSADO

SULFADIAZINA DE PRATA 1%
30G CREME.

10.000

UND

#

#

SALBUTAMOL 100MCG/DOSE
SPRAY AEROSOL FRASCO 200
DOSES.

15.000

UND

8,379

125.685,00

2.000.000

UND

0,032

64.000,00

1.200.000

UND

0,1266

151.920,00

04

05

06

RIOBAHIAFARMA COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS
LOGER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES
DL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI

HIDROCLOROTIAZIDA
COMPRIMIDO.

25MG,

OMEPRAZOL 20MG, CÁPSULA
OU COMPRIMIDO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0199/2022 –
PREGÃO Nº 0156/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA. DATA
DA ASSINATURA: 02/03/2022. ELIAS NATAN
MORAES DIAS.
LOTE

02

PROMITENTE
FORNECEDOR
SALVADOR DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELI

ESPE CIFICAÇÃO
FENOXIMETILPENICILINA
400.000UI/5ML SOLUÇÃO.

QTDE

UF

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

2.000

UND

24,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0200/2022 –
PREGÃO Nº 0156/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: RIOBAHIAFARMA COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS. DATA DA ASSINATURA: 02/03/2022.
ELIAS NATAN MORAES DIAS.
LOTE

PROMITENTE FORNECEDOR

04

RIOBAHIAFARMA COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MEDICOS E
COSMETICOS

ESPECIFICAÇÃO

SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY
AEROSOL FRASCO 200 DOSES.

QTDE

UF

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

15.000

UND

8,379

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0201/2022 –
PREGÃO Nº 0156/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: LOGER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2022. ELIAS NATAN
MORAES DIAS.
LOTE

05

PROMITENTE FORNECEDOR
LOGER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES

ESPECIFICAÇÃO

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,
COMPRIMIDO.

QTDE

UF

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

2.000.000

UND

0,032

LOTE

06

PROMITENTE
FORNECEDOR
DL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI

MUNICÍPIO
ESPECIFICAÇÃO
OMEPRAZOL 20MG, CÁPSULA
OU COMPRIMIDO.

QTDE

UF

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

1.200.000

UND

0,1266

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria do
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de
Camaçari – SEDES, no uso de suas atribuições,
homologa o PREGÃO - N.º 0032/2022 (PRESENCIAL) –
COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço para a
aquisição de Cestas de Páscoa e Peixes a serem
distribuídos aos beneficiários do Auxílio Brasil e famílias
acompanhadas pelos CRAS, CREAS, Centro POP,
CRAM, Bolsa Social, Casa da Criança e CONVIVER
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania - SEDES do município de Camaçari/BA.
LOTE: 01: PROMITENTE FORNECEDOR: TARCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 2.828.700,00
(dois milhões oitocentos e vinte e oito mil e
setecentos reais); LOTE: 02: PROMITENTE
F O R N E C E D O R : TA R C I O ATA C A D I S TA D E
ALIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI:
VALOR GLOBAL: R$ 4.491.000,00 (quatro milhões
quatrocentos e noventa e um mil reais). DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2022. RENOILDES SANTOS
OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA - SEDES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0243/2022 –
PREGÃO Nº 0032/2022 (PRESENCIAL) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para a aquisição de Cestas
de Páscoa e Peixes a serem distribuídos aos
beneficiários do Auxílio Brasil e famílias acompanhadas
pelos CRAS, CREAS, Centro POP, CRAM, Bolsa Social,
Casa da Criança e CONVIVER através da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do
município de Camaçari/BA. PROMITENTE
F O R N E C E D O R : TA R C I O ATA C A D I S TA D E
ALIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI,
conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0202/2022 –
PREGÃO Nº 0156/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido à necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA:
02/03/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS.
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DATA DA ASSINATURA: 17/03/2022. RENOILDES
SANTOS OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA SEDES.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria do
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de
Camaçari – SEDES, no uso de suas atribuições,
homologa o PREGÃO - N.º 0309/2021 (ELETRONICO) –
COMPEL, cujo objeto é Aquisição de Alimentos para
abastecimento dos locais onde existem atendimentos
diários aos usuários dos programas e serviços como
CRAS, CRAM, CREAS, Centro POP, Conviver e Casa da
Criança através da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania - SEDES. LOTE: 01: PROMITENTE
FORNECEDOR: PRIME 7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI; VALOR GLOBAL: R$
195.999,00 (cento e noventa e cinco mil novecentos e
noventa e nove reais); LOTE: 02: PROMITENTE
FORNECEDOR: DGAC COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA: VALOR GLOBAL: R$
227.460,00 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos
e sessenta reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
15/03/2022. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA –
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA - SEDES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0239/2022 –
PREGÃO Nº 0309/2021 (ELETRONICO) – COMPEL.
OBJETO: Aquisição de Alimentos para abastecimento
dos locais onde existem atendimentos diários aos
usuários dos programas e serviços como CRAS, CRAM,
CREAS, Centro POP, Conviver e Casa da Criança
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania - SEDES. PROMITENTE FORNECEDOR:
PRIME 7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS
GRÁFICOS EIRELI, conforme descrito abaixo:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0240/2022 –
PREGÃO Nº 0309/2021 (ELETRONICO) – COMPEL.
OBJETO: Aquisição de Alimentos para abastecimento
dos locais onde existem atendimentos diários aos
usuários dos programas e serviços como CRAS, CRAM,
CREAS, Centro POP, Conviver e Casa da Criança
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania - SEDES. PROMITENTE FORNECEDOR:
DGAC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA, conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 15/03/2022. RENOILDES
SANTOS OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA SEDES.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC
À Empresa ASR COM. DE SUP. DE INFORMÁTICA E
MAT. DE HIGIENE LTDA.
Proc. n.º 0735.11.07.689.2021
Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar
razões finais, (conforme documento anexo) por escrito,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativo
descumprimento das exigências contidas no edital do
Pregão n.º 0016/2020, cujo o objeto era aquisição de
material de consumo, expediente.
Informamos que o não atendimento da presente
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá
ser apresentada perante a Comissão Central
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores COPEC por um representante legal, mediante
comprovação, através do e-mail:
copeccmp@gmail.com
Camaçari-BA, 14 de março de 2022.
Atenciosamente,
LARISSA MACEDO
PRESIDENTE DA COPEC EM EXERCÍCIO.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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