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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO que o Servidor indiciado encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, e que esgotaram-se todos 
os meios de comunicação para contato com o servidor,

RESOLVE

Art. 1º - Designar Bruno Evangelista da Silva, matrícula: 
63036, para, como Defensor Dativo, apresentar no prazo 
de 15 (quinze) dias, defesa escrita no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 03302/2015, a que 
responde o indiciado GUSTAVO EMÍLIO DE JESUS 
CONDE, matrícula: 60291-3, que se acha em lugar incerto 
e não sabido, não atendendo, no prazo legal, à citação feita 
por edital, para o que lhe será dado vista dos respectivos 
autos na sala da COPAD na Secretaria de Administração 
de Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 54/2022
DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Nomeação de Defensor Dativo

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO que o Servidor indiciado encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, e que esgotaram-se todos 
os meios de comunicação para contato com o servidor,

RESOLVE

Art. 1º - Designar Bruno Evangelista da Silva, matrícula: 
63036, para, como Defensor Dativo, apresentar no prazo 
de 15 (quinze) dias, defesa escrita no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 00344.00.15.383.2017, a 
que responde o indiciado MAURO EDUARDO GAZZOLA, 

PORTARIA Nº 52/2022
DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Nomeação de Defensor Dativo

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO que o Servidor indiciado encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, e que esgotaram-se todos 
os meios de comunicação para contato com o servidor.

RESOLVE

Art. 1º - Designar Bruno Evangelista da Silva, matrícula: 
63036, para, como Defensor Dativo, apresentar no prazo 
de 15 (quinze) dias, defesa escrita no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 00011.11.15.383.2017, a 
que responde a indiciada JOÃO MAGALDI DE LUNA 
FREIRE, matrícula: 62381, que se acha em lugar incerto e 
não sabido, não atendendo, no prazo legal, à citação feita 
por edital, para o que lhe será dado vista dos respectivos 
autos na sala da COPAD na Secretaria de Administração 
de Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 53/2022
DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Nomeação de Defensor Dativo
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matrícula: 9764, que se acha em lugar incerto e não 
sabido, não atendendo, no prazo legal, à citação feita por 
edital, para o que lhe será dado vista dos respectivos autos 
na sala da COPAD na Secretaria de Administração de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 55/2022
DE 24 DE AGOSTO DE 2022

                                     
Nomeação de Defensor Dativo

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO que a Servidora indiciada encontra-
se em lugar incerto e não sabido, e que esgotaram-se 
todos os meios de comunicação para contato com a 
servidora,

RESOLVE

Art. 1º - Designar Bruno Evangelista da Silva, 
matrícula: 63036, para, como Defensor Dativo, 
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, defesa escrita 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 
00711.21.01.570.2018, a que responde a indiciada 
GIMÊNIA DE CASSIA SANTOS MARX, matrícula: 
9183, que se acha em lugar incerto e não sabido, não 
atendendo, no prazo legal, à citação feita por edital, 
para o que lhe será dado vista dos respectivos autos na 
sala da COPAD na Secretaria de Administração de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO 
DE 2022

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor César Augusto Borges de 
Andrade, através do Mandado de Segurança Processo 
Nº 0501709-56.2015.8.05.0039 convoca o(a) 
candidato(a)  habilitada(o) para o cargo de AGENTE DE 
COMBATE AS ENDEMIAS, para comparecer Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul), 
período de 30/08 a 01/09/2022, das 09h00 às 12h00 e das 
13:30 às 15h00 para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: carteira de identidade 
(RG), CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
diploma ou histórico de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor, certidão de quitação eleitoral, CPF, certificado de 
reservista (sexo masculino), PIS/PASEP, certidão de 
antecedentes criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante 
de residência, Consulta Qualificação Cadastral (e-
social)  participar de desempate, quando for o caso, 
realizar exames médicos e psicológicos. Estas etapas são 
de caráter eliminatório conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

ATENÇÃO
O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
e apresentar o resultado da consulta, esta dever ser 
impressa.

	 	 	 	   	 	
DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima menc ionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2007. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir 24/08/2022

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 24 DE AGOSTO  DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Processo nº  0501709-56.2015.8.05.0039 
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

Nº Nome Insc. Class. 
01 CRISTIANE NAZARE DOS SANTOS PIRES 093599 122ª 
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  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges 
através dos Mandados de Segurança, processos nº 
0 5 0 0 2 5 5 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e  0 5 0 6 6 9 5 -
82.2017.8.05.0039, convocam os(as) candidatos(as) 
classificados(as) para os cargos de: TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM para comparecerem a Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 
30/08 a 01/09/2022  das 09:00 às 12h00 e das 13h30 às 
15h00, para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de conclusão 
do curso referente à escolaridade mínima exigida para a 
função com pré-requisito/escolaridade de nível 
fundamental, médio, técnico ou superior, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira, de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 
uma foto 3 x 4 recente. 

ATENÇÃO
O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
e apresentar o resultado da consulta, esta deverá ser 
impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 06/09 a 03/10/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2º ANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-6974 
APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

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

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

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

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

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

CONVOCADO:

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima menc ionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 24/08/2022

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 24 de AGOSTO   DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 07/2022
DE 01 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Processo nº 0506695-82.2017.8.05.0039 
Processo nº 0500255-36.2018.8.05.0039 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Nº Nome Insc. Class. 
01 Alvaro Luis Da Silva De Freitas 80966814 55ª 
02 Nali Figueiredo Dos Santos   80929117 97ª 
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TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0207/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E ALBERTINO DE SOUZA 
FILHO.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0207/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 21 de Junho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0211/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E MARIZA COSTA SILVA.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 

§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
s e t e m b r o  d e  2 0 1 4 ,
RESOLVE Estabelecer a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de junho de 2022, referente as 
fontes de receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 24.772.274,00 
(Vinte e Quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, 
duzentos e setenta e quatro reais), observando-se os 
parâmetros e as considerações abaixo elencadas, 
estimamos o esforço fazendário necessário para:
1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
a tua l i zação  cap tu ra  os  e fe i tos  con jun tu ra is
da atividade econômica, devidamente atualizados, 
utilizando-se o PIB de 1,53% (Um virgula cinquenta e três 
por cento) referente ao último trimestre, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística- IBGE, na 
forma do § 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.
2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, no percentual de 
1 0 , 2 5 %  ( d e z  v í r g u l a  v i n t e  e  c i n c o  p o r
cento), incidentes sobre as receitas tributárias elencadas 
nos dispositivos supracitados;
3º – Majoração do IPTU em 6,44% (seis vírgula quarenta e 
quatro por cento).
4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1 3 5 0 / 2 0 1 4 ,  q u e  r e g e  a
oscilação do ritmo da atividade econômica no município e 
considerando ainda as var iáveis decorrentes
dos programas de REFIS e seus parcelamentos.
5º- Considerando ainda que grandes contribuintes efetuam 
recolhimento de tributos em processos de recurso 
administrativo, ao qual o gera uma receita fora da curva de 
arrecadação projetada. 
6°- Estes acontecimentos atípicos e de difícil mensuração, 
influenciam na expectativa de receita e no cálculo do 
esforço fazendário necessário para atingir o planejamento 
das ações governamentais, estimamos para o mês de junho 
de 2022 um fator percentual de esforço em 5% (Cinco por 
cento) para composição do índice de esforço fazendário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
CADASTRO 830699

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
CADASTRO 8088
AUDITOR FISCAL

DEIVES PIRES SAMPAIO
CADASTRO 62646
AUDITOR FISCAL

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO
CADASTRO 62926

GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL

LILIANE DA SILVA FERREIRA
CADASTRO 63332

TÉCNICO FAZENDÁRIO

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
CADASTRO 61013

ASSISTENTE DE SECRETÁRIO

APOSTILAMENTOS

  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 4.350,00  

ÓRGÃO 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ. 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

 
16- 

SECRETARIA 
DA CULTURA 

 
1634 -  

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

APOIO A 
CULTURA 

 
2112 - 

PUBLICAÇÃO DE 
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de Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0211/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 21 de Junho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0216/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E RITA DE CASSIA 
OLIVEIRA SANTANA.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0216/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 22 de Junho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0231/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI JUVENAL SANTOS DE 
OLIVEIRA JUNIOR.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0231/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
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nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 01 de Julho de 2022

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0237/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E LAYLA DE OLIVEIRA 
PIRES AQUINO.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0237/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 04 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0241/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E ALEX DE JESUS 
DOMINGOS.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0241/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 06 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0246/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E ARLINE GOMES 
FERREIRA.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro- 
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Camaçari - Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0246/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 06 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0248/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E MARIA ANTONIA MATOS 
FERREIRA.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0248/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 06 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0249/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E SANDRA DE SOUZA DE 
BRITO.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0249/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, 
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prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 06 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0250/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E CAROLINE SILVA 
SOUZA.
	   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0250/2022, conforme Processo nº 
00448/2021, 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 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

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, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 06 de Julho de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0295/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAMUCA.   DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto Reti-
Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a 
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO 
EMPREENDEDOR CULTURAL   (contratado)   e   a   
CLÁUSULA   SÉTIMA -   VIGÊNCIA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO do Contrato nº 0295/2022, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAMUCA, no dia 
01 de agosto de 2022.  CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
ALTERAÇÕES: Em razão do equívocos na elaboração do 
referido contrato, devem se realizadas as seguintes 
alterações/ complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como território 
qualquer logradouro da cidade de Camaçari, tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho de 
2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de Concurso nº 
002/2022 Processo nº 00299.36.07.611.2022, 
denominado Concurso Cultural Evandro Amaro, tem por 
objeto financiar o Projeto Cultural TOCANDO E 
EDUCANDO, que tem como território qualquer logradouro 
da cidade de Camaçari e que tenha como data de 
execução o período contido entre 29 de julho de 2022 a 29 
de janeiro de 2023.  ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES D O  
EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado): Produzir e 
executar o PROJETO CULTURAL TOCANDO E 
EDUCANDO, beneficiado de acordo com o Edital de Apoio 
à Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado introduzir 
modificações, sem o consentimento prévio e por escrito da 
Comissão Conjunta de Acompanhamento;

a) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
TOCANDO E EDUCANDO, selecionado;
b) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
d)Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da 
lei, decorrentes da produção e execução do 
projeto cultural;
e) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
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acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas  na  p rogramação da  
SECULT/SEDUC.

 

LEIA-SE:  CLÁUSULA QUINTA – D O S  
DIREITOS E OBRIGAÇÕES D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias 
à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
TOCANDO E EDUCANDO, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
TOCANDO E EDUCANDO, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;

h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas na programação da 
SECULT/SEDUC.
k) O contratado deve manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 
PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo 
à prorrogação contratual. A prorrogação de contrato 
deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
LEIA-SE: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de acordo 
com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo 
à prorrogação contratual. A prorrogação de contrato 
deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo.
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de 
agosto de 2022. MARCIA NORMANDO TUDE. 
SECRETÁRIA DE CULTURA. EMPREENDEDOR 
CULTURAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAMUCA.  
CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0298/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL RENIVALDO FERNANDES DOS SANTOS. 
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
Reti-Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a 
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO 
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EMPREENDEDOR CULTURAL   (contratado)   e   a   
CLÁUSULA   SÉTIMA -   VIGÊNCIA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO do Contrato nº 0298/2022, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL RENIVALDO FERNANDES DOS SANTOS, 
no dia 01 de agosto de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA – 
DAS ALTERAÇÕES: Em razão do equívocos na 
elaboração do referido contrato, devem se realizadas 
as seguintes alterações/ complementações: ONDE SE 
LÊ: CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o 
Projeto Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari, 
tenha como data de execução o período contido entre 29 
de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de 
C o n c u r s o  n º  0 0 2 / 2 0 2 2  P r o c e s s o  n º  
00299.36.07.611.2022, denominado Concurso Cultural 
Evandro Amaro, tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural ORQUESTRA DE VOZES, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari 
e que tenha como data de execução o período contido 
entre 29 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE 
SE LÊ: CLÁUSULA QUINTA – D A S  
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL 
(contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA DE VOZES, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA DE VOZES, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);

i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC. 

LEIA-SE:
CLÁUSULA  QUINTA – O S  D I R E I T O S  E  
OBRIGAÇÕES DO FINANCIADOR/APOIADOR 
CULTURAL (contratante) e do EMPREENDEDOR 
CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA DE VOZES, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA DE VOZES, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
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j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) O contratado deve manter, 

durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. ONDE SE LÊ: 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO DE 

EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 
aquele fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito 
subjetivo à prorrogação contratual. A 
prorrogação de contrato deverá ser promovida 
mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou 
condições contidas neste Contrato, só poderá 
ser procedida através de Termo Aditivo, 
assinado pelas partes, resguardado o disposto 
nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

LEIA-SE: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo 
à prorrogação contratual. A prorrogação de contrato 
deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo.
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: CamaçarI-BA, 23 de 
agosto de 2022.MARCIA NORMANDO TUDE. 
SECRETÁRIA DE CULTURA.  EMPREENDEDOR 
CULTURAL RENIVALDO FERNANDES DOS SANTOS.  
CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0293/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL GABRIEL NASCIMENTO GIFFONI 
05318383580. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto Reti-Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- 
DO OBJETO, a CLÁUSULA QUINTA- DAS 
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL   
(contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
0293/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
e o EMPREENDEDOR CULTURAL GABRIEL 
NASCIMENTO GIFFONI 05318383580, no dia 01 de 
agosto de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Em razão 
do equívocos na elaboração do referido contrato, 
devem se realizadas as seguintes alterações/ 
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como território 
qualquer logradouro da cidade de Camaçari, tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho de 
2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de Concurso nº 
002/2022 Processo nº 00299.36.07.611.2022, 
denominado Concurso Cultural Evandro Amaro, tem 
por objeto financiar o Projeto Cultural ORQUESTRA 
CARAÍPA, que tem como território qualquer 
logradouro da cidade de Camaçari e que tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho 
de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA QUINTA – D A S  
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL 
(contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA CARAÍPA, beneficiado de acordo 
com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 
CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA CARAÍPA, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;

j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas  na  p rogramação da  
SECULT/SEDUC.
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LEIA-SE: CLÁUSULA QUINTA – DOSDIREITOS E 
OBRIGAÇÕES DO FINANCIADOR/APOIADOR 
CULTURAL (contratante) e do EMPREENDEDOR 
CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA CARAÍPA, beneficiado de acordo 
com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 
CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
ORQUESTRA CARAÍPA, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) o contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 

SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO DE 

EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo 

de Contrato é aquele fixado no edital. 

EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, 
Camaçari - Bahia

LEIA-SE: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de 
Contrato é de seis meses a partir da assinatura da 
presente avença, podendo ser prorrogado por mais 
três meses, de acordo com o que prevê o item 1.3.2 do 
Edital. (grifos nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.A 
alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de 
agosto de 2022. MARCIA NORMANDO TUDE. 
SECRETÁRIA DE CULTURA. EMPREENDEDOR 
CULTURAL GABRIEL NASCIMENTO GIFFONI 
05318383580.  CONTRATADO.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0289/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL CARLOS LUCIANO OLIVEIRA BATISTA 
05441913584. DO OBJETO: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO, a CLÁUSULA QUINTA- DAS 
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL   
(contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
289/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
e o EMPREENDEDOR CULTURAL CARLOS 
LUCIANO OLIVEIRA BATISTA 05441913584, no dia 01 
de agosto de 2022. DAS ALTERAÇÕES: Em razão do 
equívocos na elaboração do referido contrato, 
devem se realizadas as seguintes alterações/ 
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari, 
tenha como data de execução o período contido entre 
29 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de 
C o n c u r s o  n º  0 0 2 / 2 0 2 2  P r o c e s s o  n º  
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00299.36.07.611.2022, denominado Concurso 
Cultural Evandro Amaro, tem por objeto financiar o 
Projeto Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem 
como território qualquer logradouro da cidade de 
Camaçari e que tenha como data de execução o 
período contido entre 29 de julho de 2022 a 29 de 
janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES D O  
EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado): 

a) Produzir e executar o PROJETO 
CULTURAL MÚSICA E MOVIMENTO, 
beneficiado de acordo com o Edital de Apoio à 
Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO 
CULTURAL MÚSICA E MOVIMENTO, 
selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
p e l a  C o m i s s ã o  C o n j u n t a  d e  
Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de 
qua l i dade ,  u t i l i dade  e  segu rança ,  
recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os 
impostos, taxas e encargos sociais devidos, na 
forma da lei, decorrentes da produção e 
execução do projeto cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da 
Secretaria da Cultura e da Secretaria de 
Educação, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível 
no portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

LEIA-SE: CLÁUSULA QUINTA – D O S  
DIREITOS E OBRIGAÇÕES D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias 
à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
MÚSICA E MOVIMENTO, beneficiado de acordo 
com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 
CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela produção 
e execução do PROJETO CULTURAL MÚSICA E 
MOVIMENTO, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas pela 
Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, da Secretaria da Cultura e da 
Secretaria de Educação, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022 
– CEASC e seus anexos, disponível no portal da 
o f i c i a l  d a  S e c r e t a r i a  d e  C u l t u r a  
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 horas/ 
aula, em escolas e associações no município, de 
acordo com o planejamento conjunto com a 
SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d i s p o n i b i l i z a d a s  n a  p r o g r a m a ç ã o  d a  
SECULT/SEDUC.

k) o contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO DE 

EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
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LEIA-SE:  CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo 
à prorrogação contratual. A prorrogação de contrato 
deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo. A alteração de quaisquer das cláusulas ou 
condições contidas neste Contrato, só poderá ser 
procedida através de Termo Aditivo, assinado pelas 
partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos 
do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos posteriores, não 
modificadas por este instrumento.  DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 23 de agosto de 2022. MARCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA. 
EMPREENDEDOR CULTURAL CARLOS LUCIANO 
OLIVEIRA BATISTA 05441913584.  CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0296/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
PARAÍSO.   DO OBJETO: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto Reti-Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- 
DO OBJETO, a CLÁUSULA QUINTA- DAS 
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL   
(contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
0296/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
e o EMPREENDEDOR CULTURAL ASSOCIAÇÃO 
SOCIAL E CULTURAL PARAÍSO, no dia 01 de agosto 
de 2022. DAS ALTERAÇÕES: Em razão do equívocos 
na elaboração do referido contrato, devem se 
r e a l i z a d a s  a s  s e g u i n t e s  a l t e r a ç õ e s /  
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari, 
tenha como data de execução o período contido entre 29 
de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de 
C o n c u r s o  n º  0 0 2 / 2 0 2 2  P r o c e s s o  n º  
00299.36.07.611.2022, denominado Concurso 
Cultural Evandro Amaro, tem por objeto financiar o 
Projeto Cultural APRENDENDO ATRAVÉS DA 
MÚSICA, que tem como território qualquer 
logradouro da cidade de Camaçari e que tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho 
de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA QUINTA – D A S  
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL 
(contratado)
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 

CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe 
vedado introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;

b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA, 
selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, da Secretaria da Cultura e 
da Secretaria de Educação, de acordo com o 
padrão de identidade visual fornecido pela 
Assessoria de Comunicação – ASCOM da 
SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 horas/ 
aula, em escolas e associações no município, de 
acordo com o planejamento conjunto com a 
SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d i spon ib i l i zadas  na  p rog ramação  da  
SECULT/SEDUC.

LEIA-SE: CLÁUSULA QUINTA – D O S  
DIREITOS E OBRIGAÇÕES D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA, 
beneficiado de acordo com o Edital de Apoio à 
Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b)Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA, 
selecionado;
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c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de 
qua l i dade ,  u t i l i dade  e  segu rança ,  
recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da 
lei, decorrentes da produção e execução do 
projeto cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da 
Secretaria da Cultura e da Secretaria de 
Educação, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível 
no portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) O contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 
PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

LEIA-SE: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 

de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento.  DA ASSINATURA: Camaçari-BA 23 de 
agosto de 2022. MARCIA NORMANDO TUDE.  
SECRETÁRIA DE CULTURA. EMPREENDEDOR 
CULTURAL CARLOS LUCIANO OLIVEIRA BATISTA.  
CONTRATADA. 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0294/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL GENIVALDO ALMEIDA MATOS FILHO.  DO 
OBJETO:  O presente Termo Aditivo tem por objeto 
Reti-Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a 
CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO 
EMPREENDEDOR CULTURAL   (contratado)   e   a   
CLÁUSULA   SÉTIMA -   VIGÊNCIA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO do Contrato nº 0294/2022, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL GENIVALDO ALMEIDA MATOS FILHO, no 
dia 01 de agosto de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
ALTERAÇÕES: Em razão do equívocos na elaboração 
do referido contrato, devem se realizadas as seguintes 
alterações/ complementações: ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o 
Projeto Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari, 
tenha como data de execução o período contido entre 29 
de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de 
C o n c u r s o  n º  0 0 2 / 2 0 2 2  P r o c e s s o  n º  
00299.36.07.611.2022, denominado Concurso Cultural 
Evandro Amaro, tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari e 
que tenha como data de execução o período contido 
entre 29 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE 
SE LÊ:
CLÁUSULA QUINTA – D A S  
OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR CULTURAL 
(contratado)
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL MÚSICA E 
MOVIMENTO, beneficiado de acordo com o Edital de 
Apoio à Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado introduzir 
modificações, sem o consentimento prévio e por escrito da 
Comissão Conjunta de Acompanhamento;
b)Assumir responsabilidade técnica pela produção e 
execução do PROJETO CULTURAL MÚSICA E 
MOVIMENTO, selecionado;
c)Corrigir, durante a produção e execução do projeto 
beneficiado, todas as falhas apontadas pela Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;

d) Observar os requisi tos 
mínimos de qualidade, utilidade e segurança, 
recomendados pela ABNT;
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e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da 
lei, decorrentes da produção e execução do 
projeto cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

LEIA-SE:  CLÁUSULA QUINTA – D O S  
DIREITOS E OBRIGAÇÕES D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
MÚSICA E MOVIMENTO, beneficiado de acordo 
com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 
CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela produção 
e execução do PROJETO CULTURAL MÚSICA E 
MOVIMENTO, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas pela 
Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, da Secretaria da Cultura e da 

Secretaria de Educação, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT;

h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível 
no portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) O contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito 
subjetivo à prorrogação contratual. A prorrogação de 
contrato deverá ser promovida mediante a celebração 
de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida 
através de Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 
65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

LEIA-SE:  CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos). 

EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito 
subjetivo à prorrogação contratual. A prorrogação de 
contrato deverá ser promovida mediante a celebração 
de termo aditivo. A alteração de quaisquer das cláusulas 
ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser 
procedida através de Termo Aditivo, assinado pelas 
partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos 
do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos 
posteriores, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de agosto de 2022. 
MARCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
C U LT U R A .  E M P R E E N D E D O R  C U LT U R A L 
G E N I VA L D O  A L M E I D A  M AT O S  F I L H O .   
CONTRATADA.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Sexta-feira
26 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1979 - Página 17 de 26

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0297/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR CULTURAL ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL FANFARRA MUNICIPAL POPULAR DE 
ABRANTES.   DO OBJETO: 

O presente Termo Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a CLÁUSULA 
QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
CULTURAL   (contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
0297/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
o EMPREENDEDOR CULTURAL ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL FANFARRA MUNICIPAL POPULAR DE 
ABRANTES, no dia 01 de agosto de 2022.CLÁUSULA 
SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Em razão do equívocos 
na elaboração do referido contrato, devem se realizadas 
as seguintes alterações/ complementações: ONDE SE 
LÊ: CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o 
Projeto Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como 
território qualquer logradouro da cidade de Camaçari, 
tenha como data de execução o período contido entre 29 
de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023.  LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de 
C o n c u r s o  n º  0 0 2 / 2 0 2 2  P r o c e s s o  n º  
00299.36.07.611.2022, denominado Concurso Cultural 
Evandro Amaro, tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural FESTIVAL FAMPA RESGATANDO CULTURAS, 
que tem como território qualquer logradouro da cidade de 
Camaçari e que tenha como data de execução o período 
contido entre 29 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. 
ONDE SE LÊ: CLÁUSULA	 QUINTA	 –	
DAS OBRIGAÇÕES	 D O  E M P R E E N D E D O R  
CULTURAL (contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
FESTIVAL FAMPA RESGATANDO CULTURAS, 
beneficiado de acordo com o Edital de Apoio à 
Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
FESTIVAL FAMPA RESGATANDO CULTURAS, 
selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, da Secretaria da Cultura e 

da Secretaria de Educação, de acordo com o 
padrão de identidade visual fornecido pela 
Assessoria de Comunicação – ASCOM da 
SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 horas/ 
aula, em escolas e associações no município, de 
acordo com o planejamento conjunto com a 
SECULT/SEDUC;
 j)fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d i spon ib i l i zadas  na  p rog ramação  da  
SECULT/SEDUC. 

LEIA-SE:  CLÁUSULA	QUINTA	 – 	 D O S 	
D I R E I T O S 	 E 	 O B R I G A Ç Õ E S 	 D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
FESTIVAL FAMPA RESGATANDO CULTURAS, 
beneficiado de acordo com o Edital de Apoio à 
Cultura nº 002/2022, – CEASC, processo 
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
FESTIVAL FAMPA RESGATANDO CULTURAS, 
selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, da Secretaria da Cultura e 
da Secretaria de Educação, de acordo com o 
padrão de identidade visual fornecido pela 
Assessoria de Comunicação – ASCOM da 
SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
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portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i)Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 horas/ 
aula, em escolas e associações no município, de 
acordo com o planejamento conjunto com a 
SECULT/SEDUC;
j)fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d i spon ib i l i zadas  na  p rog ramação  da  
SECULT/SEDUC.
k)O contratado deve manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste 
Termo de Contrato é aquele fixado no edital. 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. LEIA-SE: CLÁUSULA 
SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo 
de vigência deste Termo de Contrato é de seis meses a 
partir da assinatura da presente avença, podendo ser 
prorrogado por mais três meses, de acordo com o que 
prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos nossos).  
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. A 
alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçar-BA, 23 de 
agosto de 2022. MARCIA NORMANDO TUDE.  
SECRETÁRIA DE CULTURA. EMPREENDEDOR 
CULTURAL FANFARRA MUNICIPAL POPULAR DE 
ABRANTES.  CONTRATADA. 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0290/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 
MARCIAL ESTUDANTIL DE CAMAÇARI.  DO OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a CLÁUSULA 
QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
CULTURAL   (contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
290/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o 
EMPREENDEDOR CULTURAL ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL BANDA MARCIAL ESTUDANTIL DE 
CAMAÇARI, no dia 01 de agosto de 2022. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES:  Em razão do 
equívocos na elaboração do referido contrato, devem 

s e  r e a l i z a d a s  a s  s e g u i n t e s  a l t e r a ç õ e s /  
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como território 
qualquer logradouro da cidade de Camaçari, tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho de 
2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de Concurso nº 
002/2022 Processo nº 00299.36.07.611.2022, 
denominado Concurso Cultural Evandro Amaro, tem 
por objeto financiar o Projeto Cultural Fanesc 
Movimento 2022, que tem como território qualquer 
logradouro da cidade de Camaçari e que tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho 
de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA	 QUINTA	 –	 D A S  
OBRIGAÇÕES	DO EMPREENDEDOR CULTURAL 
(contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
Fanesc Movimento 2022, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
Fanex Movimento 2022, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da 
lei, decorrentes da produção e execução do 
projeto cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível 
no portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j)fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d isponib i l i zadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Sexta-feira
26 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1979 - Página 19 de 26

LEIA-SE: CLÁUSULA	 QUINTA	 –	 D O S 	
D I R E I T O S 	 E 	 O B R I G A Ç Õ E S 	  D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
Fanesc Movimento 2022, beneficiado de acordo 
com o Edital de Apoio à Cultura nº 002/2022, – 
CEASC, processo Nº00299.36.07.611.2022, 
sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
Fanesc Movimento 2022, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, releases, 
convites, peças publicitárias, audiovisuais e 
escritas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, da Secretaria da Cultura e 
da Secretaria de Educação, de acordo com o 
padrão de identidade visual fornecido pela 
Assessoria de Comunicação – ASCOM da 
SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 horas/ 
aula, em escolas e associações no município, de 
acordo com o planejamento conjunto com a 
SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d i spon ib i l i zadas  na  p rog ramação  da  
SECULT/SEDUC.

k) o contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
ONDE SE LÊ:  CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 
PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 
fixado no edital. 

EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.

LEIA-SE:  CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos). 
EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 
ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de 
agosto de 2022. MARCIA NORMANDO TUDE. 
SECRETÁRIA DE CULTURA. EMPREENDEDOR 
CULTURAL  ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 
M A R C I A L  E S T U D A N T I L  D E  C A M A Ç A R I .   
CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0292/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL  BANDA MARCIAL ESTUDANTIL DE 
PARAFUSO.  DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto Reti-Ratificar a CLÁUSULA PRIMEIRA- DO 
OBJETO, a CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES 
DO EMPREENDEDOR CULTURAL   (contratado)   e   a   
CLÁUSULA   SÉTIMA -   VIGÊNCIA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO do Contrato nº 0292/2022, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL BANDA MARCIAL ESTUDANTIL DE 
PARAFUSO, no dia 01 de agosto de 2022. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Em razão do 
equívocos na elaboração do referido contrato, devem 
s e  r e a l i z a d a s  a s  s e g u i n t e s  a l t e r a ç õ e s /  
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA - DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como território 
qualquer logradouro da cidade de Camaçari, tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho de 
2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de Concurso nº 
002/2022 Processo nº 00299.36.07.611.2022, 
denominado Concurso Cultural Evandro Amaro, tem 
por objeto financiar o Projeto Cultural EDUCASOM, 
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que tem como território qualquer logradouro da 
cidade de Camaçari e que tenha como data de 
execução o período contido entre 29 de julho de 2022 a 
29 de janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
QUINTA	 –	 DAS OBRIGAÇÕES	 D O  
EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL  
EDUCASOM, beneficiado de acordo com o Edital 
de Apoio à Cultura nº 002/2022, – CEASC, 
processo Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe 
vedado introduzir modificações, sem o 
consentimento prévio e por escrito da Comissão 
Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
EDUCASOM, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas  na  p rogramação da  
SECULT/SEDUC.

LEIA-SE: CLÁUSULA	 QUINTA	 –	 D O S 	
DIREITOS	 E	 OBRIGAÇÕES	D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b)dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do contrato.

III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO 
CULTURAL EDUCASOM, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
i n t r o d u z i r  m o d i f i c a ç õ e s ,  s e m  o  
consentimento prévio e por escrito da 
Comissão Conjunta de Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO 
CULTURAL EDUCASOM, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas 
apontadas pela Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de 
qua l idade,  u t i l idade e  segurança,  
recomendados pela ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os 
impostos, taxas e encargos sociais devidos, 
na forma da lei, decorrentes da produção e 
execução do projeto cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional 
da Prefeitura Municipal de Camaçari, da 
Secretaria da Cultura e da Secretaria de 
Educação, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria 
de Comunicação – ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, 
os dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, 
disponível no portal da oficial da Secretaria de 
C u l t u r a  
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a 
serem disponibilizadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) o contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo 
de Contrato é aquele fixado no edital.  EMPREENDEDOR 
CULTURAL não tem direito subjetivo à prorrogação 
contratual. A prorrogação de contrato deverá ser 
promovida mediante a celebração de termo aditivo.  A 
alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 
de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
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LEIA-SE: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO 
DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de 
Contrato é de seis meses a partir da assinatura da 
presente avença, podendo ser prorrogado por mais 
três meses, de acordo com o que prevê o item 1.3.2 do 
Edital. (grifos nossos). EMPREENDEDOR CULTURAL 
não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. A 
prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a 
celebração de termo aditivo. A alteração de quaisquer das 
cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá 
ser procedida através de Termo Aditivo, assinado pelas 
partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do 
art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos posteriores, não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
CamaçarI-BA, 23 de agosto de 2022. MARCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA. 
EMPREENDEDOR CULTURAL BANDA MARCIAL 
ESTUDANTIL DE PARAFUSO.  CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0291/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI e o EMPREENDEDOR 
CULTURAL SOCIEDADE CULTURAL FANFARRA 
ESTUDANTIL DE VILA DE ABRANTES. DO OBJETO: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO, a CLÁUSULA 
QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
CULTURAL   (contratado)   e   a   CLÁUSULA   SÉTIMA -   
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 
0291/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
o EMPREENDEDOR CULTURAL SOCIEDADE 
CULTURAL FANFARRA ESTUDANTIL DE VILA DE 
ABRANTES, no dia 01 de agosto de 2022.CLÁUSULA 
SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Em razão do 
equívocos na elaboração do referido contrato, devem 
s e  r e a l i z a d a s  a s  s e g u i n t e s  a l t e r a ç õ e s /  
complementações: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO tem por objeto financiar o Projeto 
Cultural MÚSICA E MOVIMENTO, que tem como território 
qualquer logradouro da cidade de Camaçari, tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho de 
2022 a 29 de janeiro de 2023. LEIA-SE: CLÁUSULA 
PRIMEIRA- DO OBJETO: O Presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, oriundo do Edital de Concurso nº 
002/2022 Processo nº 00299.36.07.611.2022, 
denominado Concurso Cultural Evandro Amaro, tem 
por objeto financiar o Projeto Cultural BANDA 
MARCIAL FANESVA, que tem como território qualquer 
logradouro da cidade de Camaçari e que tenha como 
data de execução o período contido entre 29 de julho 
de 2022 a 29 de janeiro de 2023. ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA	 QUINTA	 – DAS OBRIGAÇÕES	
DO EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
BANDA MARCIAL FANESVA, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 

0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
b) Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
BANDA MARCIAL FANESVA, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no 
mínimo, a serem disponibi l izadas na 
programação da SECULT/SEDUC.

LEIA-SE: CLÁUSULA	 QUINTA	 –	 D O S 	
DIREITOS	 E	 O B R I G A Ç Õ E S  D O  
FINANCIADOR/APOIADOR CULTURAL (contratante) e 
do EMPREENDEDOR CULTURAL (contratado)

I. DOS DIREITOS EM COMUM
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionado.

II. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) efetuar o pagamento ajustado e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias 
à regular execução do contrato.
III. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Produzir e executar o PROJETO CULTURAL 
BANDA MARCIAL FANESVA, beneficiado de 
acordo com o Edital de Apoio à Cultura nº 
0 0 2 / 2 0 2 2 ,  –  C E A S C ,  p r o c e s s o  
Nº00299.36.07.611.2022, sendo-lhe vedado 
introduzir modificações, sem o consentimento 
prévio e por escrito da Comissão Conjunta de 
Acompanhamento;
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b)Assumir responsabilidade técnica pela 
produção e execução do PROJETO CULTURAL 
BANDA MARCIAL FANESVA, selecionado;
c) Corrigir, durante a produção e execução do 
projeto beneficiado, todas as falhas apontadas 
pela Comissão Conjunta de Acompanhamento;
d) Observar os requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade e segurança, recomendados pela 
ABNT;
e) Efetuar o recolhimento de todos os impostos, 
taxas e encargos sociais devidos, na forma da lei, 
decorrentes da produção e execução do projeto 
cultural;
f) Divulgar em todos os produtos culturais, 
espetáculos, atividades, comunicações, 
releases, convites, peças publicitárias, 
audiovisuais e escritas, o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, da Secretaria 
da Cultura e da Secretaria de Educação, de 
acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido pela Assessoria de Comunicação – 
ASCOM da SECULT;
h) Conhecer e cumprir, sob as penas da lei, os 
dispositivos do Edital de Apoio à Cultura nº 
002/2022 – CEASC e seus anexos, disponível no 
portal da oficial da Secretaria de Cultura 
(http://www.secult.camacari.ba.gov.br);
i) Entregar, dentro do projeto, mínimo de 80 
horas/ aula, em escolas e associações no 
município, de acordo com o planejamento 
conjunto com a SECULT/SEDUC;
j) fazer duas apresentações, no mínimo, a serem 
d ispon ib i l i zadas na programação da 
SECULT/SEDUC.

k) o contratado deve manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste 

Termo de Contrato é aquele fixado no edital. 

EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito subjetivo à 

prorrogação contratual. A prorrogação de contrato deverá 

ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. A 

alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 

contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através 

de Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 

disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, 

alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.LEIA-SE: CLÁUSULA 

SÉTIMA – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de seis 
meses a partir da assinatura da presente avença, 
podendo ser prorrogado por mais três meses, de 
acordo com o que prevê o item 1.3.2 do Edital. (grifos 
nossos).  EMPREENDEDOR CULTURAL não tem direito 
subjetivo à prorrogação contratual. A prorrogação de 
contrato deverá ser promovida mediante a celebração de 
termo aditivo. A alteração de quaisquer das cláusulas ou 
condições contidas neste Contrato, só poderá ser 

procedida através de Termo Aditivo, assinado pelas 
partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos 
do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos posteriores, não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
CamaçarI-BA, 23 de agosto de 2022. MARCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA. 
EMPREENDEDOR CULTURAL SOCIEDADE CULTURAL 
FANFARRA ESTUDANTIL DE VILA DE ABRANTES.  
CONTRATADA. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0147/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 

AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para 

aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. 

Acolhimento: 08/09/2022 a partir das 08h00min; 

Abertura: 09/09/2022, às 08h30min; Disputa: 

09/09/2022, às 11h00min. (Horário Brasília)  

Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº. 958765. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da Silva 

Guedes – Pregoeira.

PORTARIA Nº 0082/2022
DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Modifica sentido de circulação de vias, 
regulamenta áreas de estacionamento, 
áreas Embarque e Desembarque do 
Transporte Público Coletivo e Individual 
de Passageiros durante a realização do 
Desfile Cívico em comemoração ao 
Bicentenário da Independência do 
Brasil (07 de setembro de 2022) e dá 
outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 
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1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 
de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; 
Lei nº 807, de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de 
março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº 1.271, de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o 
disposto no Art. 24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em especial 
no artigo 95, §2º, da Lei n° 9.503/1997 que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB e a legislação de transporte 
vigente;

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de 
veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos, 
quando da realização do “DESFILE CÍVICO EM 
C O M E M O R A Ç Ã O  A O  B I C E N T E N Á R I O  D A 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL” a ser promovido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari no bairro Gleba 'E' e no 
Distrito de Parafuso no dia 7 de setembro de 2022.

RESOLVE

(DA GLEBA E)
Art. 1º - Promover as seguintes alterações na 
circulação, parada e estacionamento de veículos nas 
vias utilizadas para realização do Desfile Cívico em 
comemoração a Independência do Brasil.

Art. 2º - Da Proibição do tráfego de veículos e 
estacionamento:

I– Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2022, na RUA 
DAS FLORES (trecho compreendido entre “Associação de 
Moradores da Gleba E” e o “Caminho 55”).

II– Fica proibido o estacionamento de veículos 
em ambos os lados da via, conforme inciso I deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

III – Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2022, na 
AVENIDA EIXO URBANO SUDOESTE (trecho 
compreendido entre a Rua das Aroeiras e a Rua das 
Flores).

IV - Fica proibido o estacionamento de veículos 
em ambos os lados da via, conforme inciso III deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

IV - Fica proibido o estacionamento de veículos 
em ambos os lados da via, conforme inciso III deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

V–Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
05hs00min até as 13hs00min do dia 07/09/2022, na 
AVENIDA LUIZ GONZAGA (trecho compreendido entre 
Rua das Flores x Rua das Aroeiras).

VI – Fica proibido o estacionamento de veículos 
em ambos os lados da via, conforme inciso V deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

Art 3º - Opções de tráfego nos horários das 
interdições:

I - Aos veículos em geral com destino diverso 
ao evento:

a)Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da 
Gleba E sentido ao Parque Verde I, deverão se 
deslocar  pela  Avenida Eixo  Sudoeste,  acessar  a 
Rua das Flores,  em seguida a Rua Lauro de Freitas 
e a Rua Olavo Bilac para ter acesso a Rua Juraci 
Magalhães, e o sentido inverso para os oriundos do 
Parque Verde I sentido à Gleba E;

b)Automóveis,  Motocicletas,  Motoneta  e  
Ciclomotores:  Oriundos  da  Gleba  E (Avenida 
Eixo Urbano Sudoeste) sentido ao Parque Verde I, 
deverão  se deslocar pela  Travessa  das  Flores  (ao  
lado  da  Associação  de  Moradores),  acessar  o 
Caminho 06, para ter acesso à Rua Acácia Vermelha; 
quem se deslocar no sentido inverso (Parque Verde I 
> Gleba E) deverá acessar pelo Caminho 05, seguir 
pela Travessa das Flores, Rua Tomé de Souza, para 
ter acesso à Avenida Eixo Urbano Sudoeste;

c)Fica   proibido   o   estacionamento   de   veículos   
em   ambos   os   lados   das   vias mencionados nas 
alíneas 'a' e 'b' deste parágrafo, durante o período de 
realização do desfile;

d)Fica  instituído  como  sentido  único  de  
circulação  os  Caminhos  05  e  06,  sendo  o 
primeiro  sentido  a  Travessa  das  Flores,  e  o  
segundo  sentido  a  Rua  Acácia Vermelha, 
conforme sinalização a ser afixada pela STT no local, 
durante o período de realização do desfile;

Art. 4º - Regulamentar áreas especiais para 
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

I- Os veículos a serviço da Secretaria de Educação 
– SEDUC e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão realizar o 
desembarque dos passageiros na interseção da Rua das 
Flores com Avenida Luiz Gonzaga;

II- Os veículos a serviço da Secretaria de 
Educação – SEDUC e os veículos autorizados pela 
Coordenação de Eventos que participarão do evento 
deverão estacionar na Travessa das Flores (proximidades 
da Escola Anísio Teixeira) e, quando saturada, utilizar a 
Avenida  Eixo  Urbano  Sudoeste  (trecho  da  Associação  
de  Moradores até  o Mercado Preço Bom)

Art.5º Das determinações e orientações:

I - As Diretorias Técnicas de Trânsito e 
Transporte poderão adotar medidas emergenciais, 
voltadas a garantir uma  melhor  circulação  dos  veículos  
nas  imediações  do  evento  e  a qualidade   da   
prestação   do   serviço   de   transporte   público   
coletivo,   minimizando   os transtornos  decorrentes  do  
evento,  através  de  seus  prepostos  (Agentes  de  
Trânsito  e Transportes, Supervisores e Diretores), 
disciplinando e orientando o trânsito de veículos e 
pedestres, com vistas à segurança viária.
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Art. 6º - As autoridades públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela Coordenação de 
Eventos, que deverão estar posicionados no bloqueio 
mais próximo ao Palanque Oficial.

Art. 7º - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 
revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 8º - Os Diretores de Técnicos de Trânsito e de 
Transporte poderão, a qualquer tempo, alterar e/ou afixar 
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao 
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e 
transporte durante o evento, desde que observados as 
normas de trânsito e transporte vigentes.

Art. 9º – Fica determinantemente proibido a utilização de 
qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trio-elétrico, etc) 
utilizando-se equipamento de som em volume e 
freqüência não autorizada nas imediações da Rua das 
Flores, Avenida Eixo Urbano Sudoeste, Rua Acácia 
Vermelha, Rua Guarani, Avenida Luiz Gonzaga, Rua das 
Espatódias, Rua Acácia Amarela, Rua das Algarobas, Rua 
Acácia Jovânica, e adjacências.

Parágrafo Único. O descumprimento  do  caput  deste  
artigo  sujeita  o  infrator  às  sanções previstas nos 
Artigos 228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB.

(DE PARAFUSO)

Art. 10 - Interditar o trânsito de veículos e proibir o 
estacionamento na  Rua  Marechal Floriano  Peixoto  no  
trecho  limitado  entre  a  Ferrovia  e  a  Rua  da  Areia  
(acesso  Via Parafuso), das 12hs00min às 18hs00min,do 
dia 07/09/2022.
Art. 11 - Recomendar aos prestadores de serviço de 
transporte coletivo o acesso ao Distrito de Parafuso dos 
veículos provenientes da BA 535 (Via Parafuso), pela 
Rua da Areia, acessar a Rua do Rafael, em seguida a BA 
535 e posteriormente, seguir sentido Estação 
Mussurunga ou Estação Rodoviária de Camaçari, 
conforme mapa em anexo.

Art. 12 – Aplicam-se os dispostos no inciso I, artigo 6º e 
artigo 9º desta portaria.

Art. 13 - Reservar-se-á o espaço da Praça da Estação, em 
frente à sede da Associação dos Moradores do Distrito de 
Parafuso, para estacionamento de veículos de 
autoridades e convidados.

Art. 14 - Fica determinantemente proibido a utilização de 
qualquer veículo (carro de som, mini-trio, trio-elétrico, etc) 
utilizando-se equipamento de som em volume e freqüência 
não autorizados nas imediações da Rua Marechal Floriano 
Peixoto, e adjacências.
Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste  
artigo  sujeita  o  infrator  às  sanções previstas nos 
Artigos 228 e 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB.

Art. 15 - O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 

revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 0086/2022
DE 24 DE AGOSTO DE 2022

R e g u l a m e n t a  a  a t u a ç ã o  d e s t a  
Superintendência nos atos de propaganda 
e campanha eleitoral, para que atendam 
integra lmente  às  recomendações 
estabelecidas pelas legislações vigentes e 
dá outras providências. 

O  D I R E T O R - S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto de 
1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº 807, de 24 
de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei 
nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de 
julho de 2013, 

CONSIDERANDO  as  a t r i bu i ções  ge ra i s  da  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT 
do Município de Camaçari, conforme disposição expressa 
contida incisos I, II, III e VI, do art. 24 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade 
de Órgão Executivo de Trânsito.

CONSIDERANDO A lei nº 9.504, de 30.09.97 que 
estabelece normas para as eleições;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23.685, de 
03.03.22 que fixa o calendário eleitoral para as eleições de 
2022 e dá outras providências;

CONSIDERANDO A Resolução TSE nº 23.610/2019, de 
27.12.19 que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização 
e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em 
campanha eleitoral nas Eleições de 2022;

CONSIDERANDO o § 1º, do Art. 11-A, da Lei Nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - Regulamentar a atuação desta Superintendência, 
nos atos de propaganda ecampanha eleitoral, para que 
atendam integralmente às recomendações estabelecidas 
pelas legislações vigentes, promovendo orientações, com 
vistas à realização segura e equânime dos eventos 
relacionados com as Eleições Gerais de 2022 no município 
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de Camaçari-Ba, cuja atuação desta Superintendência se 
faça indispensável.

Art. 2º - Para realização dos atos Públicos (comícios, 
caminhadas, carreatas, passeatas e congêneres), que 
conforme legislações supracitadas devem ocorrer entre os 
dias 16/08/2022 e 29/09/2022, sempre entre as 08h00min 
e as 00h00min horas, há de cumprirem-se os seguintes 
requisitos:

Parágrafo Único - Comunicação à Superintendência de 
Trânsito e Transporte, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, sobre a realização do evento, de 
modo que esta Autarquia atuará com a finalidade 
EXCLUSIVA de:

I - Garantir, segundo a prioridade do aviso, o direito 
contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário; 

II - Permitir a adoção das providências 
necessárias à garantia da realização do ato e ao 
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o 
evento possa afetar.

Art.3º- Conforme Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 20 NÃO 
serão permitidas: 

I - Bandeiras ao longo de vias públicas, que não 
sejam móveis e que dificultem o bom andamento do 
trânsito de pessoas e veículos; 

II - Adesivo plástico em automóveis, caminhões, 
bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, que 
excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado).

Art.4º - Resta proibido colar propaganda eleitoral em 
veículos, exceto adesivos micro perfurados até a extensão 
total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos 
q u e  n ã o  e x c e d a m  a  0 , 5 m 2 ( m e i o  m e t r o  
quadrado),observando  o disposto na Lei n° 9.504/1997, 
art. 37, § 21, II; e art. 38, § 40.

Art.5º - Conforme Resolução 23.610, do Tribunal Superior 
Eleitoral TSE o funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som somente é permitido até a véspera 
da eleição, entre as 8 (oito) e às 22h (vinte e duas horas), 
sendo vedados a instalação e o uso daqueles 
equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos 
metros) :(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º)

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis 
e de outros estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e das casas de saúde;

III - das escolas, das bibliotecas públicas, das 
igrejas e dos teatros, quando em funcionamento.

§ 1º- A realização de comícios e a utilização de 
aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no 
horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24h (vinte e 
quatro horas), com exceção do comício de encerramento 

da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 
(duas) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §4º).

§ 2º- É vedada a utilização de trios elétricos em 
campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de 
comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §10).

§ 3º- A utilização de carro de som ou mini trio como 
meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em 
carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e 
comícios, vedada a sua utilização de forma aleatória e 
desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de 
nível de pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de 
distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §11).

§ 4º Para efeitos desta Resolução, considera-se 
(Lei nº 9.504/1997, arts. 39, §§9º-A, e 12):

I - Carro de Som: qualquer veículo, motorizado ou 
não, ou ainda tracionado por animais, que use 
equipamento de som com potência nominal de 
amplificação de, no máximo, 10.000W (dez mil watts) e 
que transite divulgando jingles ou mensagens de 
candidatos;

II - Mini Trio: veículo automotor que use 
equipamento de som com potência nominal de 
amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 
20.000W (vinte mil watts);

III - Trio Elétrico: veículo automotor que use 
equipamento de som com potência nominal de 
amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).

Art.6º O Diretor Superintendente de Trânsito e Transporte 
poderá adotar medidas emergenciais, voltadas a garantir 
uma melhor circulação dos veículosnasimediaçõesdos 
atos da campanha eleitoral, aspirando a melhoria na 
qualidade da prestação do serviço de transporte público 
coletivo e reduzindo os transtornos de correntes da 
mesma, através de seus prepostos(Agentes de Trânsito e 
Transporte, Supervisores, Gerentes e Diretores), 
disciplinando e orientando o trânsito de veículos e 
pedestres, com vistas à segurança viária.

Art. 7º O Diretor Superintendente de Trânsito e Transporte 
poderá a qualquer tempo, alterar e/ou afixar sinalização 
vertical e realizar bloqueios, com vistas ao atendimento da 
melhor operacionalidade do trânsito e transporte durante o 
evento, desde que observados as normas de trânsito e 
transporte vigentes.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

	
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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