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PORTARIA Nº 045/2022
DE 25 DE AGOSTO DE 2022

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
–  T F F  à  e m p r e s a  P O L O  S M S  
ENGENHARIA LTDA, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1101 de 13 de Setembro de 2010, 
requerimento nº 05442.18.08.705.2022 de 27 de Julho de 
2022.

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa POLO SMS 
ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Rua Sobreira, Bloco 
I, Lote 886, Bairro Parque Verde, Camaçari/BA, CEP: 
42.813-124, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 16.437.081/0001-21, 
inscrição mobiliária nº 0026406001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de Julho de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
27/07/2022, data do requerimento, conforme estabelece o 
§ 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO DE 
2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR HELSON DE SOUZA BORGES, para o 
cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria da Mulher - SEMU, em 02 de 
março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR ALAM DIAS DE ALMEIDA, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 02 de março de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
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PORTARIA Nº 046/2022
DE 25 DE AGOSTO DE 2022

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa USIMAN BAHIA LTDA, e 
dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1101 de 13 de Setembro de 2010, 
requerimento nº 05185.18.08.705.2022, de 19 de julho de 
2022.

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa USIMAN BAHIA 
LTDA, estabelecida à Avenida Rio Bandeira, nº 14, Bairro 
Gleba A, Camaçari/BA, CEP: 42.807-171, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 17.161.744/0001-90, inscrição mobiliária nº 
0031759001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de Julho de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
19/07/2022, data do requerimento, conforme estabelece o 
§ 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO DE 
2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

CALENDÁRIO LETIVO DE 2022



S
E

C
U

L
T

SECRETARIA DA CULTURA

Diário Oficial do

MUNICÍPIO
Quarta-feira

31 de Agosto de 2022 - Ano XX
Nº 1982 - Página 03 de 17

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) Nº 9.394/96

b) Lei Municipal n. 1688/2021
c) PARECER CNE/CEB Nº: 5/97 
d) PARECER CNE/CEB N.º: 01/2002 
e) PARECER CNE/CEB N.º: 38/2002 
f) PARECER CNE/CEB Nº: 19/2009 
g) PARECER CNE/CP Nº: 6/2021 
h) RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 5 DE AGOSTO 

DE 2021 
i) Nota de Esclarecimento do CNE, de 27 de janeiro 

de 2022,
j) Resolução CME Nº 01/1998
k) Resolução CME Nº 01/2010 
l) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2015;
m) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2016;
n) Instrução Normativa SEDUC Nº 02/2020;
o) Parecer CME Nº 03/2020
p) Parecer Técnico CME-CP n 002/2022
q) Parecer Normativo - CME n. 029/2022

EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2022 – 
FOTOGRAFE CAMAÇARI 4ª EDIÇÃO

Processo Nº 0094.36.07.611.2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, através da 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC torna público para 
o conhecimento dos interessados a abertura das 
inscrições para a 4ª Edição do Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari–2022, que premiará os autores das 
melhores obras fotográficas nas categorias Estudantil, 
Amador, Profissional e os Professores orientadores dos 
vencedores na categoria estudantil com o tema 
“ C a m a ç a r i :  C u l t u r a  P o p u l a r,  Tr a d i ç ã o  e  
Ancestralidade”. O Edital acompanhado dos seus anexos 
poderá ser obtido no portal oficial da Secretaria de Cultura 
( ). Em caso http://secult.camacari.ba.gov.br/?page_id=819
de dúvidas ou informações complementares, os 
candidatos poderão se comunicar através do e-mail 
contatoceasc@gmail.com ou através do Atendimento 
Virtual da Secult (71) 99981-7918.

1. DO OBJETO
1.1. Realização da 4° edição Concurso 

Cultural Fotografe Camaçari que premiará os 
autores camaçarienses das três melhores obras 
fotográficas nas categorias Estudantil, Amador, 
Profissional e os Professores orientadores dos 
vencedores na categoria estudantil.

2. DO TEMA
2.1. A 4° edição do Concurso Cultural 

Fotografe Camaçari tem como tema “Camaçari: 
Cultura Popular, Tradição e Ancestralidade.”

3. DAS CATEGORIAS
3.1. Categoria Estudantil
3.1.1. Poderão participar desta categoria 

estudantes da rede municipal, estadual, 
federal e privada, do 6° ano do ensino 
fundamental ao 3° ano do ensino médio e 
afins, como a educação de jovens e adultos, 
e d u c a ç ã o  i n c l u s i v a  e  e n s i n o  
profissionalizante, com exceção dos casos 
previstos no item 7.

3.1.2. O candidato da categoria estudantil 
poderá utilizar aparelhos celulares, câmeras 
compactas e tablets.

3.1.3. A fotografia deverá ter resolução mínima 
de 300 dpi e formato mínimo de 1632 pixels e 
máximo de 2464 pixels no lado maior.

3.1.4. Serão selecionadas 3 (três) obras na 
categoria estudantil (1°, 2° e 3° lugar), de 
acordo com os critérios previstos neste Edital, 
sendo seus autores devidamente premiados 
de acordo com os valores da tabela 1.

3.2. Categoria Professor Orientador
3.2.1. Com o intuito de estimular a educação 

patrimonial das escolas do município, esta 
edição do concurso cultural fotografe 
Camaçari premiará também os professores 
que atuarem diretamente na orientação dos 
alunos para participação no concurso, 
podendo auxiliá-los nas buscas aos 
patrimônios e no processo de inscrição.

3.2.2. Serão premiados os professores 
orientadores dos autores das 3 obras 
vencedoras na categoria estudantil de acordo 
com os valores da tabela 1.

3.2.3. O Professor orientador poderá auxiliar 
mais de um concorrente na categoria 
estudantil, porém só poderá receber o valor 
correspondente a uma premiação.

3.2.4. Os professores orientadores, para 
receber sua premiação deverão ter seu nome, 
RG e CPF indicados na ficha de inscrição do 
aluno e apresentar sua documentação na fase 
de Comprovação documental descrita no item 
6.3 deste Edital.

3.3. Categoria Amador
3.3.1. Poderá participar desta categoria, 

qualquer pessoa, acima de 16 anos, residente 
em Camaçari, exceto os casos previstos no 
item 7.

3.3.2. Para esta categoria será permitido o uso 
de aparelhos celulares, câmeras compactas e 
tablets.

3.3.3. Serão selecionadas 3 (três) obras na 
categoria amador (1°, 2° e 3° lugar), de acordo 
com os critérios previstos neste Edital, sendo 
seus autores devidamente premiados de 
acordo com os valores da tabela 1.

3.3.4. A fotografia deverá ter resolução mínima 
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neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.

5.2. Cada candidato poderá inscrever apenas 
uma obra e somente em uma categoria.

5.3. O candidato que se inscrever em mais de 
uma categoria ou submeter mais de uma obra 
será desclassificado em qualquer fase deste 
Edital.

5.4. Somente serão aceitas inscrições de 
fotografias inéditas que não tenham sido 
apresentadas em nenhum livro ou mostra, ou 
premiada em outros concursos.

5.5. Em todas as categorias, as fotos não 
poderão ter nenhuma referência ao autor da obra, 
manchas, rasuras ou quaisquer interferências 
alheias à imagem fotografada, sob pena de ser 
seu autor imediatamente desclassificado.

5.6. Documentos necessários para inscrição 
neste Edital:

5.6.1. Categoria estudantil:
a) Ficha de inscrição do estudante 

devidamente preenchida (ANEXO II);
b) Cópia do RG do candidato e do 

responsável, em caso de menor de 
idade;

c) Cópia do CPF do candidato e do 
responsável, caso o candidato seja 
menor de idade, apresentar apenas o 
CPF do responsável;

d) Comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente ou do seu responsável 
l e g a l ,  a n e x a r  d e c l a r a ç ã o  d e  
comprovação de residência (ANEXO III) 

e) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem (ANEXO IV); 

f) Comprovante de matrícula atualizado e 
assinado; 

g) Fotografia em formato jpg, fotografia em 
formato jpg, em cd (em caso de inscrição 
presencial) ou anexar ao formulário (em 
caso de inscrição online), observada a 
resolução de 300dpi e formato mínimo 
de 1632 pixels e máximo de 2464 no 
lado maior.

5.6.2. Categoria Amador:
a) Ficha de inscr ição devidamente 

preenchida (ANEXO II);
b) Cópia do RG do candidato e do 

responsável, em caso de menor de 
idade;

c) Cópia do CPF do candidato e do 
responsável, caso o candidato seja 
menor de idade, apresentar apenas o 
CPF do responsável;

d) Comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente ou do seu responsável 
l e g a l ,  a n e x a r  d e c l a r a ç ã o  d e  
comprovação de residência (ANEXO III)

de 300dpi em formato mínimo de 4724 pixels e 
máximo de 5315 pixels no lado maior.

3.4. Categoria Profissional
3.4.1. Poderão participar desta categoria 

profissionais residentes em Camaçari, 
maiores de 18 anos, com exceção para os 
casos previstos no item 7. Para esta categoria 
só será permitido o uso de máquinas 
profissionais e fotografias que sejam 
plenamente conceituais, bem elaboradas e 
com qualidade, que estejam alinhadas com o 
tema proposto. 

3.4.2. As fotografias precisam ter: preocupação 
com a luz, enquadramento, tratamento e alta 
resolução. 

3.4.3. Serão selecionadas 3 (três) obras na 
categoria profissional (1°, 2° e 3° lugar), de 
acordo com os critérios previstos neste Edital, 
sendo seus autores devidamente premiados 
de acordo com os valores da tabela 1.

3.4.4. A fotografia deverá ter resolução mínima 
300 dpi e formato mínimo de 5315 pixels e 
máximo de 8858 pixels no lado maior. 

4. DA PREMIAÇÃO
4.1. Serão concedidos prêmios em dinheiro 

aos autores das três melhores obras de cada 
categoria e aos professores orientadores dos 
vencedores da categoria estudantil, de acordo 
com a tabela 1.

Tabela 1 – detalhamento das premiações

4.2. O pagamento do prêmio será efetuado em 
no mínimo 30 (trinta) dias após a publicação da 
lista dos vencedores do concurso Fotografe 
Camaçari no Diário Oficial do Município.

4.3. A premiação será feita mediante depósito 
em conta corrente ou poupança cujo titular deverá 
ser o candidato vencedor.

4.4. Em caso de menores, o depósito deverá 
ser efetuado em conta do responsável legal.

4.5. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer 
retenção de imposto de renda, de acordo com as 
alíquotas vigentes.

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará na 

aceitação das normas e condições estabelecidas 
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e) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem (ANEXO IV); 

f) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa 
ao formulário (em caso de inscrição 
online), observada a resolução mínima 
de 300dpi e formato mínimo de 4724 
pixels e máximo de 5315 pixels no lado 
maior

5.6.3. Categoria Profissional:
a) Ficha de inscr ição devidamente 

preenchida (ANEXO II);
b) Cópia do RG e CPF do candidato
c) Comprovante de residência atualizado. 

Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente anexar declaração de 
comprovação de residência (ANEXO III)

d) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem (ANEXO IV); 

e) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa 
ao formulário (em caso de inscrição 
online), observada a resolução mínima 
300 dpi e formato mínimo de 5315 pixels 
e máximo de 8858 pixels no lado maior

5.7. As inscrições serão efetuadas entre os 
dias 09/09/2022 e 24/10/2022, pela internet ou 
presencialmente, à escolha do candidato, 
conforme se segue:

a) Inscrição pela Internet:
5.7.1. O candidato interessado em realizar a 

inscrição por meio eletrônico deverá enviar 
cópia digital de todos os documentos 
solicitados no item 5.6 deste Edital, de acordo 
com a categoria escolhida, através do 
f o r m u l á r i o  o n l i n e  d i s p o n í v e l  e m  
http://secult.camacari.ba.gov.br/?page_id=819.

5.7.2. Após o envio dos documentos, conforme 
estabelece o item 5.7.1, o candidato receberá 
a confirmação automática de sua inscrição 
por e-mail.

5.7.3. As inscrições realizadas pela internet 
iniciarão a partir da 00h do dia 09/09/2022 e 
terão sua conclusão às 12h do dia 
24/10/2022.

b) Inscrição presencial:
5.7.4. As inscr ições presenciais serão 

realizadas na CEASC, localizada na Cidade 
do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; centro, 
Camaçari-BA, a partir das 9h do dia 
09/09/2022 até as 12h do dia 24/10/2022.

5.7.5. Os documentos solicitados no item 5.6 
deste Edital, de acordo com a categoria 
escolhida, deverão ser entregues em 
envelope (apenas um envelope por 
candidato) endereçado à:

5.7.6. Para a categor ia estudant i l ,  os 
documentos poderão também ser coletados 
pelo diretor, professor, ou outro funcionário 
designado pela escola e entregues na 
CEASC.

5.7.7. Após a entrega dos documentos o 
candidato receberá seu comprovante de 
inscrição.

6. DAS FASES DO CONCURSO
6.1. O processo de seleção será feito em três 

etapas, a saber:

6.1.1. Etapa 1: Habilitação documental
6.1.2. A etapa de habilitação documental 

consiste na verificação do cumprimento das 
regras gerais deste Edital:
a) Preenchimento de todos os campos da 
ficha de inscrição e anexos com informações 
válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória 
exigida, listada no item 5.6 deste Edital, de 
acordo com a categoria.

6.1.3. Caso a documentação esteja em 
desacordo com as exigências deste Edital, o 
candidato será desclassificado e não será 
avaliado nas etapas seguintes.

6.1.4. A análise dos documentos será em 
sessão interna, cujo resultado será divulgado 
no Diário Oficial do Município.

6.1.5. Havendo recursos, os mesmos serão 
analisados pela CEASC, a quem caberá a 
d e c i s ã o  p o r  s e u  d e f e r i m e n t o  o u  
indeferimento. 

6.1.6. Após a análise e publicação do resultado 
dos eventuais recursos, será publicada no 
Diário Oficial do Município, a lista com o 
resultado final da habilitação documental e 
será dado início à etapa de avaliação e 
seleção artística. 

6.2. Etapa 2: Avaliação e Seleção Artística
6.2.1. A etapa de avaliação e seleção artística 

será realizada por uma Comissão, instituída 
através de portaria devidamente publicada no 
Diário Oficial do Município, que avaliará as 
obras submetidas ao concurso de acordo com 
os critérios estabelecidos neste termo.

6.2.2. A Comissão de Avaliação e Seleção será 
composta por:
a) 1 (um) parecerista de fotografia;
b) 2 (dois) servidores da SECULT, sendo pelo 
menos um integrante da Coordenação de 
Patrimônio da Secretaria de Cultura.

6.2.3. A Comissão de Avaliação e Seleção 
analisará as obras submetidas a este 
concurso de acordo com os seguintes 
critérios:

Diário Oficial do
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e) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem (ANEXO IV); 

f) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa 
ao formulário (em caso de inscrição 
online), observada a resolução mínima 
de 300dpi e formato mínimo de 4724 
pixels e máximo de 5315 pixels no lado 
maior

5.6.3. Categoria Profissional:
a) Ficha de inscr ição devidamente 

preenchida (ANEXO II);
b) Cópia do RG e CPF do candidato
c) Comprovante de residência atualizado. 

Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente anexar declaração de 
comprovação de residência (ANEXO III)

d) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem (ANEXO IV); 

e) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa 
ao formulário (em caso de inscrição 
online), observada a resolução mínima 
300 dpi e formato mínimo de 5315 pixels 
e máximo de 8858 pixels no lado maior

5.7. As inscrições serão efetuadas entre os 
dias 09/09/2022 e 24/10/2022, pela internet ou 
presencialmente, à escolha do candidato, 
conforme se segue:

a) Inscrição pela Internet:
5.7.1. O candidato interessado em realizar a 

inscrição por meio eletrônico deverá enviar 
cópia digital de todos os documentos 
solicitados no item 5.6 deste Edital, de acordo 
com a categoria escolhida, através do 
f o r m u l á r i o  o n l i n e  d i s p o n í v e l  e m  
http://secult.camacari.ba.gov.br/?page_id=819.

5.7.2. Após o envio dos documentos, conforme 
estabelece o item 5.7.1, o candidato receberá 
a confirmação automática de sua inscrição 
por e-mail.

5.7.3. As inscrições realizadas pela internet 
iniciarão a partir da 00h do dia 09/09/2022 e 
terão sua conclusão às 12h do dia 
24/10/2022.

b) Inscrição presencial:
5.7.4. As inscr ições presenciais serão 

realizadas na CEASC, localizada na Cidade 
do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; centro, 
Camaçari-BA, a partir das 9h do dia 
09/09/2022 até as 12h do dia 24/10/2022.

5.7.5. Os documentos solicitados no item 5.6 
deste Edital, de acordo com a categoria 
escolhida, deverão ser entregues em 
envelope (apenas um envelope por 
candidato) endereçado à:

5.7.6. Para a categor ia estudant i l ,  os 
documentos poderão também ser coletados 
pelo diretor, professor, ou outro funcionário 
designado pela escola e entregues na 
CEASC.

5.7.7. Após a entrega dos documentos o 
candidato receberá seu comprovante de 
inscrição.

6. DAS FASES DO CONCURSO
6.1. O processo de seleção será feito em três 

etapas, a saber:

6.1.1. Etapa 1: Habilitação documental
6.1.2. A etapa de habilitação documental 

consiste na verificação do cumprimento das 
regras gerais deste Edital:
a) Preenchimento de todos os campos da 
ficha de inscrição e anexos com informações 
válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória 
exigida, listada no item 5.6 deste Edital, de 
acordo com a categoria.

6.1.3. Caso a documentação esteja em 
desacordo com as exigências deste Edital, o 
candidato será desclassificado e não será 
avaliado nas etapas seguintes.

6.1.4. A análise dos documentos será em 
sessão interna, cujo resultado será divulgado 
no Diário Oficial do Município.

6.1.5. Havendo recursos, os mesmos serão 
analisados pela CEASC, a quem caberá a 
d e c i s ã o  p o r  s e u  d e f e r i m e n t o  o u  
indeferimento. 

6.1.6. Após a análise e publicação do resultado 
dos eventuais recursos, será publicada no 
Diário Oficial do Município, a lista com o 
resultado final da habilitação documental e 
será dado início à etapa de avaliação e 
seleção artística. 

6.2. Etapa 2: Avaliação e Seleção Artística
6.2.1. A etapa de avaliação e seleção artística 

será realizada por uma Comissão, instituída 
através de portaria devidamente publicada no 
Diário Oficial do Município, que avaliará as 
obras submetidas ao concurso de acordo com 
os critérios estabelecidos neste termo.

6.2.2. A Comissão de Avaliação e Seleção será 
composta por:
a) 1 (um) parecerista de fotografia;
b) 2 (dois) servidores da SECULT, sendo pelo 
menos um integrante da Coordenação de 
Patrimônio da Secretaria de Cultura.

6.2.3. A Comissão de Avaliação e Seleção 
analisará as obras submetidas a este 
concurso de acordo com os seguintes 
critérios:
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6.2.4. A comissão não terá acesso aos nomes 
dos candidatos previamente, nem durante o 
julgamento das fotos, sendo os mesmos 
identificados unicamente através do seu 
número de inscrição.

6.2.5. As obras submetidas que não estiverem 
adequadas ao tema desta edição do 
concurso, de acordo com a descrição do item 
2 serão imediatamente desclassificadas.

6.2.6. Não há restrição à técnica utilizada, 
podendo as imagens ser coloridas ou P & B; 
serão aceitas fotos editadas, mas sem 
nenhuma manipulação na imagem.

6.2.7. Serão selecionadas três obras de cada 
categoria cujo autor esteja habilitado 
documentalmente e que obtiverem maior 
pontuação na soma da média aritmética das 
notas atribuídas aos critérios de avaliação 
pelos membros da Comissão.

6.2.8. Em caso de empate será selecionada a 
obra que obtiver maior pontuação no quesito 1 
(mensagem transmitida pelo fotógrafo).

6.2.9. Caso persista o empate será selecionado 
o candidato que obtiver maior pontuação nos 
critérios de avaliação sucessivamente dos 
itens 2 ao 3.

6.2.10. O resultado da avaliação e seleção 
artística será publicado no Diário Oficial do 
Município.

6.2.11. As decisões da Comissão de Avaliação e 
Seleção serão soberanas,  estando 
alicerçadas por critérios que regulamentam 
seu julgamento.

6.3. Etapa de comprovação documental
6.3.1. Após a publicação do resultado da 

avaliação artística, os candidatos com as três 
melhores pontuações em cada categoria, 
bem como os professores orientadores dos 
três melhores colocados na categoria 
es tudant i l  se rão  convocados  para  
comprovação dos documentos exigidos em 
Edital.

6.3.2. Os candidatos e professores convocados 
a comprovar documentação deverão se 
apresentar na CEASC, dentro do prazo 
estipulado no cronograma (ANEXO V), 
munidos de todos os originais dos 
documentos exigidos no item 5.6 deste Edital, 
de acordo com a categoria escolhida, 
acrescidos de:

a) Certidão conjunta de débitos 
relativos a tributos federais e à dívida 
ativa da União (que poderá ser obtida 
no site oficial da Receita Federal na 
internet através do link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.b
r/Servicos/certidao/CNDConjuntaInt
er/InformaNICertidao.asp?tipo=2);

b)  Comprovante de situação 
cadastral no CPF (podendo ser 
obtido no site oficial da Receita 
Federal através do link:
https://servicos.receita.fazenda.gov.

br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp);

c) Certidão negativa de débito 
municipal (podendo ser obtida na 
Secretaria Municipal da Fazenda);

d) N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT 
(podendo ser obtido no site do 
INSS/CNIS através do link: 
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisintern
et/faces/pages/index.xhtml;

e) Qualificação Cadastral do e-
social válida (podendo ser obtido 
através do site oficial do E-social, 
a t r a v é s  d o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml

f) cópia do espelho do cartão do 
banco com o número da conta em 
que será depositado o prêmio, 
devendo o responsável legal ser o 
titular da mesma;

6.3.3. No caso de menores de idade, os 
documentos solicitados no item 6.3.2 deverão 
ser apresentados por seus responsáveis 
legais.

6.3.4. Caso o candidato selecionado não 
apresente comprovação da documentação 
exigida dentro do prazo estipulado, o mesmo 
será considerado desclassificado, sendo 
convocado para comprovação o candidato 
imediatamente subsequente e assim 
sucessivamente.

6.3.5. Caso o candidato da categoria estudantil 
seja desclassificado, será consequentemente 
desclassificado o professor orientador 
indicado na sua ficha de inscrição, sendo 
convocado para comprovação documental o 
pro fessor  or ien tador  do cand idato  
imediatamente subsequente.

6.3.6. Caso o professor orientador não 
apresente comprovação da documentação 
exigida dentro do prazo estipulado, o mesmo 
será considerado desclassificado.

6.3.7. Após a comprovação documental, será 
publicada no Diário Oficial do Município a lista 
de vencedores do concurso Fotografe 
Camaçari.

7. DOS IMPEDIMENTOS
7.1. Não poderá participar deste concurso, 

qualquer cidadão que exerça cargo comissionado 
nesta municipalidade, além de servidores do 
órgão executor da política cultural do município, 
na condição de contratado por regime especial de 
Direito Administrativo, efetivo ou terceirizado, 
além de cidadãos que possuam parentesco com 
servidores da Secretaria de Cultura do Município 
de Camaçari. 

7.2. Não serão contemplados neste concurso 
os candidatos que já tiverem sido premiados nas 
edições anteriores.

8. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
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8.1. Decairá do direito de impugnação dos 
termos deste Edital, perante a Prefeitura 
Municipal de Camaçari, aquele que não protocolar 
no Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de 
Cultura até 02 (dois) dias úteis antes de expirar o 
prazo para inscrição, apontando os motivos da 
impugnação. 

8.2. A apresentação de impugnação, após o 
prazo estipulado no subitem anterior, não será 
caracterizada como instrumento recursal. Será 
considerada como solicitação de esclarecimento. 

8.3. Dos demais atos relacionados com o 
Edital de concurso caberão recurso previsto no 
art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 

8.4. O prazo para interposição de recursos 
será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto 
no art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

8.5. O recurso deverá ser protocolado Núcleo 
de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura – 
CEASC, no endereço: CIDADE DO SABER, RUA 
DO TELÉGRAFO, S/N, BAIRRO NATAL, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP:42.809-000, em horário 
comercial. 

8.6. Dos recursos interpostos, será dado 
conhecimento a todos os concorrentes, que 
poderão impugná-los no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis. 

8.7. Não serão conhecidas as impugnações e 
os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo proponente. 

8.8. Não serão conhecidas impugnações e 
recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 

8.9. O recurso não terá efeito suspensivo e o 
seu acolhimento importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A Secretaria de Cultura de Camaçari terá 

plenos direitos pelo uso de imagens das 
fotografias premiadas, podendo ser utilizadas 
gratuitamente em peças institucionais da 
prefeitura de Camaçari, em um período de 04 
anos. As fotografias inscritas integrarão o acervo 
do arquivo público de Camaçari para fins de 
pesquisa e exposição, com a obrigatoriedade de 
conter os créditos do autor.

9.2. A Secretaria de Cultura - SECULT, não se 
responsabiliza por inscrições não concluídas por 
mot ivos de ordem técnica,  fa lhas de 
c o m u n i c a ç ã o ,  a r q u i v o s  c o r r o m p i d o s ,  
congestionamento de linhas de comunicação, 
divergência de horário ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

9.3. Serão selecionadas até 20 obras inscritas 
na categoria estudantil, até 10 na categoria 
amador e até 10 na categoria profissional, entre os 
melhores classificados, a fim de realizar uma 
exposição com os trabalhos mais bem avaliados.

9.4. A inscrição do candidato implicará na 
aceitação do disposto neste Edital, inclusive em 
relação ao item 9.2,  sobre o qual não poderá 

alegar desconhecimento.
9.5. Os trabalhos que estiverem fora das 

especificações contidas no Edital não serão 
considerados no concurso.

9.6. É vedada a divulgação de conteúdos 
homofóbicos, de discriminação racial, de 
desqualificação da mulher ou ainda de apologia 
ao uso de drogas, bem como a cessão do espaço 
de apresentação nas atividades selecionadas por 
este Edital para divulgação de conteúdos afins, 
sob pena de aplicação de desclassificação e 
multa conforme disposto na Lei n° 12.573/2012.

9.7. Considerando o princípio da laicidade do 
Estado, baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, 
incisos I e III, da Constituição Federal, é vedada a 
utilização de fotos de cunho religioso de caráter 
proselitista. 

9.8. É de responsabilidade dos inscritos a 
veracidade das informações prestadas e a 
autenticidade dos documentos apresentados, 
respondendo na esfera cível, criminal e 
administrativa caso seja constatada falsidade.

9.9. As situações que não estiverem reguladas por 
este Edital, bem como pelas demais normas 
aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser 
objeto de análise da CEASC que terá a 
prerrogativa de solicitar pareceres da Comissão 
de Pré - Seleção e Avaliação e dos Jurados, 
observada a legislação pertinente.

9.10. Será de responsabilidade da CEASC dirimir 
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente, 
disponibilizando no site oficial da Prefeitura 
comunicado de esclarecimento a todos os 
interessados.

9.11. Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir 
questões relativas ao Edital com exclusão de 
qualquer outro.

Camaçari-BA, 25 de Agosto de 2022

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - CEASC

CONCURSO Nº 003/2022 – CEASC
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Realização da 4ª edição Concurso Cultural Fotografe 
Camaçari que premiará os autores das três melhores 
obras fotográficas nas categorias Estudantil, Amador, 
Profissional e os Professores orientadores dos 
vencedores na categoria estudantil.

2. JUSTIFICATIVA
O programa de gestão Cultura Todo Dia envolve o 
subprograma “Camaçari nos Trilhos da Memória”, que tem 
em seu escopo a valorização e preservação do Patrimônio 
Histórico Camaçariense, através de ações educativas que 
fortaleçam a memória e a identidade coletiva. Dentre estas 
ações está o Concurso Cultural Fotografe Camaçari que, 
neste ano de 2022, está em sua 4ª edição, com o tema 
“ C a m a ç a r i :  C u l t u r a  P o p u l a r,  Tr a d i ç ã o  e  
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Ancestralidade”, premiando as melhores fotografias nas 
categorias estudantil, amador e profissional, e também os 
professores orientadores, com o intuito de estimular a 
educação patrimonial das escolas do município de 
Camaçari.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA
90 dias

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO
R$ 24.117,00 (vinte e quatro mil, cento e dezessete reais)

5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO
5.1. Será realizado um concurso para escolher 

as 3 (três) melhores fotografias nas 
categorias estudantil e professor 
orientador, amador e profissional, tendo 
como tema “Camaçari: Cultura Popular, 
Tradição e Ancestralidade”, seguindo 
cada categoria os seguintes critérios:

5.2. A Secretaria de Cultura de Camaçari terá 
plenos direitos pelo uso de imagens das 
fotografias premiadas, podendo ser 
utilizadas em peças institucionais da 
prefeitura de Camaçari, em um período de 
04 anos, sem custos.  As fotografias 
inscritas integrarão o acervo do arquivo 
público de Camaçari para fins de 
pesquisa, com a obrigatoriedade de 
conter os créditos do autor.

5.3. Categoria Estudantil
5.3.1. Poderão participar desta 

categoria estudantes da rede 
municipal, estadual e privada, do 
6° ano do ensino fundamental ao 
3° ano do ensino médio e afins, 
como a educação de jovens e 
adultos, educação inclusiva e 
ensino profissionalizante, exceto 
os casos previstos no item 7.4.4.

5.3.2. O candidato da categoria 
es tudant i l  poderá u t i l i zar  
aparelhos celulares, câmeras 
compactas e tablets.

5.3.3. A fotografia deverá ter 
resolução mínima de 300 dpi e 
formato mínimo de 1632 pixels e 
máximo de 2464 pixels no lado 
maior.

5.3.4. Serão selecionadas 3 
( três) obras na categoria 
estudantil (1°, 2° e 3° lugar), de 
acordo com os critérios previstos 
neste termo, sendo seus autores 
devidamente premiados de 
acordo com os valores da tabela 
1.

5.4. Categoria Professor Orientador
5.4.1. Com o intuito de estimular 

a educação patrimonial das 
escolas do município, esta edição 
do concurso cultural fotografe 

Camaçari premiará também os 
pro fessores  que a tuarem 
diretamente na orientação dos 
alunos para participação no 
concurso, podendo auxiliá-los 
nas buscas aos patrimônios e no 
processo de inscrição.

5.4.2. Serão premiados os 
professores orientadores dos 
autores das 3 obras vencedoras 
na categoria estudantil de acordo 
com os valores da tabela 1.

5.4.3. O Professor orientador 
poderá auxiliar mais de um 
concor rente  na categor ia  
estudantil, porém só poderá 
receber o valor correspondente a 
uma premiação.

5.4.4. O s  p r o f e s s o r e s  
orientadores, para receber sua 
premiação deverão ter seu nome, 
RG e CPF indicados na ficha de 
inscrição do aluno e apresentar 
sua documentação na fase de 
Comprovação documenta l  
descrita no item 7.6.15 deste 
termo.

5.5. Categoria Amador
5.5.1. Poderá participar desta 

categoria, qualquer pessoa, 
acima de 16 anos, residente em 
Camaçari, exceto os casos 
previstos no item 7.4.4

5.5.2. Para esta categoria será 
permitido o uso de aparelhos 
celulares, câmeras compactas e 
tablets.

5.5.3. Serão selecionadas 3 
(três) obras na categoria amador 
(1°, 2° e 3° lugar), de acordo com 
os critérios previstos neste termo, 
sendo seus autores devidamente 
premiados de acordo com os 
valores da tabela 1.

5.5.4. A fotografia deverá ter 
resolução mínima de 300dpi e 
formato mínimo de 4724 pixels e 
máximo de 5315 pixels no lado 
maior.

5.6. Categoria Profissional
5.6.1. Poderão participar desta 

categoria, brasileiros natos, ou 
naturalizados, maiores de 18 
anos, exceto os casos previstos 
no item 7.4.4. Para esta categoria 
só será permitido o uso de 
máqu inas  pro f iss iona is  e  
f o t o g r a f i a s  q u e  s e j a m  
plenamente conceituais, bem 
elaboradas e com qualidade, que 
estejam alinhadas com o tema 
proposto. 
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5.6.2. As fotografias precisam 
ter: preocupação com a luz, 
enquadramento, tratamento e 
alta resolução. 

5.6.3. Serão selecionadas 3 
( três) obras na categoria 
profissional (1°, 2° e 3° lugar), de 
acordo com os critérios previstos 
neste termo, sendo seus autores 
devidamente premiados de 
acordo com os valores da tabela 
1. 

5.6.4. A fotografia deverá ter 
resolução mínima 300 dpi e 
formato mínimo de 5315 pixels e 
máximo de 8858 pixels no lado 
maior. 

6. DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 1 – detalhamento das premiações

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
7.1. Para categoria estudantil:
a) Ficha de inscrição do estudante 

devidamente preenchida;
b) Cópia do RG do candidato e do 

responsável, em caso de menor de idade;
c) Cópia do CPF do candidato e do 

responsável, caso o candidato seja menor 
de idade, apresentar apenas o CPF do 
responsável;

d) Comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente ou do seu responsável 
legal, anexar declaração de comprovação 
de residência;

e) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem;

f) Comprovante de matrícula atualizado e 
assinado; 

g) Fotografia em formato jpg, fotografia em 
formato jpg, em cd (em caso de inscrição 
presencial) ou anexar ao formulário (em 

caso de inscrição online), observada a 
resolução de 300dpi e formato mínimo de 
1632 pixels e máximo de 2464 no lado 
maior.

7.2. Para categoria amador
a) Ficha de inscr ição devidamente 

preenchida;
b) Cópia do RG do candidato e do 

responsável, em caso de menor de idade;
c) Cópia do CPF do candidato e do 

responsável, caso o candidato seja menor 
de idade, apresentar apenas o CPF do 
responsável;

d) Comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente ou do seu responsável 
legal, anexar declaração de comprovação 
de residência;

e) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem;

f) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa ao 
formulário (em caso de inscrição online), 
observada a resolução mínima de 300dpi 
e formato mínimo de 4724 pixels e 
máximo de 5315 pixels no lado maior.

7.3. Para categoria profissional
a) Ficha de inscr ição devidamente 

preenchida;
b) Cópia do RG e CPF do candidato;
c) Comprovante de residência atualizado. 

Caso o comprovante não seja em nome 
do proponente anexar declaração de 
comprovação de residência;

d) Termo de cessão de direitos para uso de 
imagem;

e) Fotografia em formato jpg, em cd (em 
caso de inscrição presencial) ou anexa ao 
formulário (em caso de inscrição online), 
observada a resolução mínima 300 dpi e 
formato mínimo de 5315 pixels e máximo 
de 8858 pixels no lado maior.

7.4. Para todas as categorias
7.4.1. Em todas as categorias, 

as fotos não poderão ter 
nenhuma referência ao autor da 
obra, manchas, rasuras ou 
quaisquer interferências alheias 
à imagem fotografada, sob pena 
de ser seu autor imediatamente 
desclassificado.

7.4.2. Os part ic ipantes só 
poderão inscrever uma obra e em 
apenas uma categoria.

7.4.3. O candidato que se 
inscrever em mais de uma 
categoria ou submeter mais de 
uma obra será desclassificado.

7.4.4. Não poderá participar 
deste concurso,  qualquer  
cidadão que exerça cargo 
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c o m i s s i o n a d o  n e s t a  
mun i c i pa l i dade ,  a l ém de  
servidores do órgão executor da 
política cultural do município, na 
c o n d i ç ã o  d e  e f e t i v o  o u  
terceirizado e membros do 
conselho de cultura, sejam eles 
titulares ou suplentes, além de 
c i d a d ã o s  q u e  p o s s u a m  
parentesco com servidores da 
secretaria de cultura do município 
de Camaçari. 

7.4.5. Somente serão aceitas 
inscrições de fotografias inéditas 
q u e  n ã o  t e n h a m  s i d o  
apresentadas em nenhum livro 
ou mostra, ou premiada em 
outros concursos;

7.4.6. Não há restrição à técnica 
utilizada, podendo as imagens 
ser coloridas ou p & b. serão 
aceitas fotos editadas, mas sem 
nenhuma manipulação na 
imagem. 

7.5. Procedimentos de inscrição
7.5.1. As inscrições poderão ser 

f e i t a s  p e l a  i n t e r n e t  o u  
presencialmente de acordo com 
o cronograma anexo..

7.5.2. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis no Portal 
Oficial da Secretaria de Cultura 
(http://secult.camacari.ba.gov.br/?pa
ge_id=819). 

7.5.3. Em caso de dúvidas ou 
informações complementares, os 
c a n d i d a t o s  p o d e r ã o  s e  
comunicar através do e-mail 
contatoceasc@gmail .com  ou 
através do Atendimento Virtual da 
Secult (71) 99981-7918.

Inscrições pela internet
7.5.4. O candidato interessado 

em realizar a inscrições por meio 
eletrônico deverá enviar cópia 
digital de todos os documentos 
solicitados no item 7 deste termo, 
de acordo com a categoria 
escolhida, através do formulário 
o n l i n e  d i s p o n í v e l  e m  
http://secult.camacari.ba.gov.br/?pa
ge_id=819.

7.5.5. A p ó s  o  e n v i o  d o s  
d o c u m e n t o s ,  c o n f o r m e  
estabelece o item 7.5.4, o 
c a n d i d a t o  r e c e b e r á  a  
confirmação automática de sua 
inscrição por e-mail.

7.5.6. As inscrições realizadas 
pela internet iniciarão a partir da 
00h dia 09/09/2022 e terão sua 
conclusão às 12h do dia 

24/10/2022

Inscrições presenciais
7.5.7. As inscrições presenciais 

serão realizadas no Núcleo de 
Orientação Cultural da Secretaria 
de Cultura, localizado na Cidade 
do Saber, à rua do Telégrafo, s/n; 
centro, Camaçari-BA, a partir das 
9h do dia 09/09/2022 e terão sua 
conclusão às 12h do dia 
24/10/2022.

7.5.8. O s  d o c u m e n t o s  
solicitados no item 7 deste termo, 
de acordo com a categoria 
escolhida, deverão ser entregues 
em envelope (apenas um 
enve lope  po r  cand ida to )  
endereçado à:

7.5.9. P a r a  a  c a t e g o r i a  
estudanti l ,  os documentos 
poderão também ser coletados 
pelo diretor, professor, ou outro 
funcionário designado pela 
escola e entregues no Núcleo de 
Orientação Cultural da Secretaria 
de Cultura.

7.5.10. Após a entrega dos 
d o c u m e n t o s ,  e s t a n d o  a  
documentação de acordo com as 
exigências, o candidato receberá 
seu número de inscrição.

7.6. Procedimentos e critérios de avaliação 
e seleção

7.6.1. O processo de seleção 
será feito em três etapas, a saber:
a ) E t a p a  1 :  H a b i l i t a ç ã o  

Documental
b)Etapa 2: Avaliação e Seleção 

Artística
c) Etapa 3: Comprovação 

documental dos selecionados

Etapa de habilitação documental
7.6.2. A etapa de habilitação 

d o c u m e n t a l  c o n s i s t e  n a  
verificação do cumprimento das 
regras gerais do Edital:
a) Preenchimento de todos os 
campos da ficha de inscrição e 
anexos com informações válidas.
b)envio de toda documentação 
obrigatória exigida, listada no item 
7 deste termo, de acordo com a 
categoria.

7.6.3. Caso a documentação 
esteja em desacordo com as 
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exigências do Edital, o candidato 
será desclassificado e não será 
avaliado nas etapas seguintes.

7.6.4. A  a n á l i s e  d o s  
documentos será em sessão 
interna, cujo resultado será 
divulgado no Diário Oficial do 
Município.

7.6.5. Havendo recursos, os 
mesmos serão analisados pela 
CEASC, a quem caberá a 
decisão por seu deferimento ou 
indeferimento. 

7.6.6. A p ó s  a  a n á l i s e  e  
publicação do resultado dos 
even tua is  recursos ,  se rá  
publicada no Diário Oficial do 
Município a lista com o resultado 
final da habilitação documental e 
será dado início à etapa de 
avaliação e seleção artística.

Etapa de avaliação e seleção artística
7.6.7. A etapa de avaliação e 

seleção artística será realizada 
por uma Comissão, instituída 
através de portaria devidamente 
publicada no Diário Oficial do 
Município, que avaliará as obras 
submetidas ao concurso de 
aco rdo  com os  c r i t é r i os  
estabelecidos neste termo.

7.6.8. A Comissão de Avaliação 
e Seleção será composta por:
a) 1 (um) pareceristas de 
fotografia;
c) 2 (dois) servidores da 
SECULT, sendo pelo menos um 
integrante da Coordenação de 
Patrimônio da Secretaria de 
Cultura.

7.6.9. A Comissão de Avaliação 
e Seleção analisará as obras 
submetidas a este concurso de 
acordo com os seguintes 
critérios:

7.6.10. A comissão não terá 
a c e s s o  a o s  n o m e s  d o s  
candidatos previamente, nem 
durante o julgamento das fotos, 
sendo os mesmos identificados 
unicamente através do seu 
número de inscrição.

7.6.11. Serão selecionadas três 
obras de cada categoria cujo 
a u t o r  e s t e j a  h a b i l i t a d o  
d o c u m e n t a l m e n t e  e  q u e  
obtiverem maior pontuação na 

soma da média aritmética das 
notas atribuídas aos critérios de 
avaliação pelos membros da 
Comissão.

7.6.12. Em caso de empate será 
selecionada a obra que obtiver 
maior pontuação no quesito 1 
(Mensagem transmitida pelo 
fotógrafo).

7.6.13. Caso persista o empate 
será selecionado o candidato que 
obtiver maior pontuação nos 
c r i t é r i o s  d e  a v a l i a ç ã o  
sucessivamente dos itens 2 ao 3.

7.6.14. O resultado da avaliação 
e seleção artística será publicado 
no Diário Oficial do Município As 
decisões da Comissão de 
Avaliação e Seleção serão 
soberanas, estando alicerçadas 
por critérios que regulamentam 
seu julgamento.

Etapa de comprovação documental
7.6.15. Após a análise dos 

recursos, os candidatos com as 
três melhores pontuações em 
cada categoria, bem como os 
professores orientadores dos três 
melhores colocados na categoria 
estudantil serão convocados 
p a r a  c o m p r o v a ç ã o  d o s  
documentos exigidos em Edital.

7.6.16. O s  c a n d i d a t o s  e  
professores convocados a 
comprovar  documentação  
deverão se apresentar na 
C E A S C ,  n o  N ú c l e o  d e  
Orientação Cultural da SECULT, 
dentro do prazo estipulado no 
cronograma, munidos de todos 
os originais dos documentos 
exigidos no item 7 deste termo, 
de acordo com a categoria 
escolhida, acrescidos de: 

a) Certidão conjunta de débitos 
relativos a tributos federais e à 
dívida ativa da União (que 
poderá ser obtida no site oficial 
da Receita Federal na internet 
através do link: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br
/Servicos/certidao/CNDConjuntaInt
er/InformaNICertidao.asp?tipo=2);

b) Comprovante de situação 
cadastral no CPF (podendo ser 
obtido no site oficial da Receita 
Federal através do link: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.b
r/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/C
onsultaPublica.asp);

c) Certidão negativa de débito 
municipal (podendo ser obtida 
na Secretaria Municipal da 
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Fazenda)
d) N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT 

(podendo ser obtido no site do 
INSS/CNIS através do link: 
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisint
ernet/faces/pages/index.xhtml;

e) Qualificação Cadastral do e-
social válida (podendo ser obtido 
através do site oficial do E-
social, através do link: 
http://consultacadastral.inss.gov.
br/Esocial/pages/index.xhtml

f) cópia do espelho do cartão do 
banco com o número da conta 
em que será depositado o 
prêmio, devendo o responsável 
legal ser o titular da mesma;

7.6.17. C a s o  o  c a n d i d a t o  
selecionado não apresente 
comprovação da documentação 
ex ig ida  den t ro  do  p razo  
estipulado, o mesmo será 
considerado desclassificado, 
s e n d o  c o n v o c a d o  p a r a  
comprovação o candidato 
imediatamente subsequente. 

7.6.18. Caso o candidato da 
ca tegor ia  es tudant i l  se ja  
d e s c l a s s i f i c a d o ,  s e r á  
c o n s e q u e n t e m e n t e  
desclassificado o professor 
orientador indicado na sua ficha 
de inscrição, sendo convocado 
para comprovação documental o 
p r o f e s s o r  o r i e n t a d o r  d o  
cand ida to  imed ia tamen te  
subsequente.

7.6.19. C a s o  o  p r o f e s s o r  
or ientador  não apresente 
comprovação da documentação 
ex ig ida  den t ro  do  p razo  
estipulado, o mesmo será 
considerado desclassificado.

7.6.20. Após a comprovação 
documental, será publicada no 
Diário Oficial do Município a lista 
de vencedores do concurso 
Fotografe Camaçari.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento do prêmio será efetuado em 

no mínimo 30 (trinta) dias após a 
publicação da lista dos vencedores do 
concurso Fotografe Camaçari no Diário 
Oficial do Município

8.2. A premiação será feita mediante depósito 
em conta corrente ou poupança cujo 
titular deverá ser o candidato vencedor

8.3. Em caso de menores, o depósito deverá 
ser efetuado em conta do responsável 
legal.

8.4. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer 
dedução de imposto de renda, de acordo 
com as alíquotas vigentes.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO 
SELECIONADO

9.1. Cumprir as regras do Edital.
9.2. Acompanhar as publicações e o 

andamento do concurso, não podendo 
alegar o desconhecimento de regras, 
datas e prazos.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2108
Elemento de despesa: 33 90 31 
Fonte: 0150000

CONCURSO Nº 003/2022 – CEASC
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÕES
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CONCURSO Nº 003/2022 – CEASC
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA

Eu, __________________________________________ 
(NOME DO PROPRIETÁRIO), portador do RG 
nº.______________________________________, e CPF 
nº.____________________________________, declaro, 
sob as penas da lei, que _____________________(NOME 
D O  C A N D I D A T O )  r e s i d e  n o  e n d e r e ç o  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
( C O L O C A R  E N D E R E Ç O  I G U A L  A O  D O  
COMPROVANTE). O comprovante de residência está em 
m e u  n o m e ,  p o i s  s o u  
______________________________(COLOCAR O 
MOTIVO, SEJA GRAU DE PARENTESCO COM A 
PESSOA OU INFORMAR SE É PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL ALUGADO PELO CANDIDATO OU POR SUA 
FAMÍLIA).

____________, _____ de __________________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura

CONCURSO Nº 003/2022 – CEASC
ANEXO IV – MODELO TERMO DE CESSÃO DE 

DIREITOS PARA USO DE IMAGEM

Atenção: A preservação do uso de imagem é um direito 
previsto na Constituição Federal. Para submeter 

fotografias com a imagem de pessoas neste concurso é 
indispensável que seja dado o consentimento formal, de 

acordo com o modelo abaixo.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA USO DE 
IMAGEM

Eu ______________________________ (NOME DO 
F O T O G R A F A D O ) ,  n a c i o n a l i d a d e  
______________________________, portador do RG nº 
___________________________________, residente no 
endereço _____________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________,
autorizo a utilização de sua minha imagem  por 
___________________________________________ 
(NOME DO FOTÓGRAFO), portador do RG nº 
______________________________________, para 
submissão ao concurso cultural Fotografe Camaçari, 4ª 
edição e todas as atividades a ele relacionadas, bem como 
para utilização institucional pela Secretaria de Cultura e 
Prefeitura Municipal de Camaçari, exposições e para 
acervo do Arquivo Público de Camaçari.  

_____________, _____ de _________________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura

RESOLUÇÃO Nº 087/2022
DE 29 DE AGOSTO DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº 7749 de 20 de 
abril de 2022 e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de concurso

RESOLVE

Art. 1º - Encaminhar para publicação na imprensa oficial 
os extratos da homologação e do contrato do proponente 
credenciado no Edital de Credenciamento.

Publique-se e cumpra-se. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física 
ALBERTINO DE SOUZA FILHO,  através do 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura 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. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 18/08/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº  0327 /2022 .  CONTRATADO:  
ALBERTINO DE SOUZA FILHO. Credenciamento 
001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de eventual e 
futura 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. O valor do contrato é de R$4.350,00 (quatro 
mil trezentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  18/08/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0149/2021 ENTRE O MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA AVANSYS TECNOLOGIA 
LTDA.

A SECRETARIA DA FAZENDA DO Município de 
CAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
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com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. 
Joaquim José Bahia Menezes, portador do R.G nº. 
128860090 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 8 1 . 2 2 7 . 4 4 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, conforme Processo Nº 0256/2021, 
Pregão Presencial nº. 0207/2021 que se regerá pela 
legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/93, os quais 
as partes se sujeitam a cumprir e também sob os termos 
e condições estabelecidas no Termo de Referência nº. 
5731/2021 – SEFAZ e na proposta apresentada pela 
contratada.

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0256/2021 e Pregão Presencial nº. 0207/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
ENVOLVENDO A ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS 
E PROCESSOS DE NEGÓCIO, LEVANTAMENTO DE 
N E C E S S I D A D E S ,  D E S E N V O LV I M E N T O ,  
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE 
COMPUTACIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS 
ANEXOS PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

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 TERCEIRA – DO RECURSO 
ORÇAMENTÁRIO, previsto no instrumento inicial, 
alterando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 01 de agosto de 2022.

	JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
	SECRETÁRIO DA FAZENDA

	

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 132/2022 AO 
CONTRATO N° 0041/2021 - LOTE II – LAMA PRETA E 
INDUSTRIAL -  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
PRÉ-ESCOLA TIPO 01 – PADRÃO FNDE DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMAÇARI – BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

	
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, 

	
CONSIDERANDO a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INCC - Índice Nacional da Construção Civil;

	
CONSIDERANDO que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

	
RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 
0041/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal n° 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:
	
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual 
tem como objetivo o reajuste do preço contratado, 
aplicando o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 
previsto no instrumento convocatório e contrato, 
referente ao período aquisitivo de 01/10/2021 a 
01/09/2022 em 16,37% (dezesseis inteiros e trinta e 
sete milésimos por cento), conforme variação do índice 
INCC previsto em contrato, entre setembro/2020, mês 
da proposta e setembro/2021, conforme cláusula 
terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0041/2021, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 11 de agosto de 2022

	
	NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 134/2022 DO 
CONTRATO Nº  0221/2018 QUE ENTRE SI  
CELEBRARAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA “CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 
LTDA”. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  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 0220/2018, conforme Edital do Pregão nº 
079/2018 (PRESENCIAL), que originou o processo 
administrativo nº 00164.11.07.611.2018, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Edital de Pregão nº 
079/2019 (PRESENCIAL) e seus anexos – COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviços de transporte escolar 
para o Município de Camaçari do Estado da Bahia, 
contando com motorista e monitor, sob demanda nos 
roteiros definidos previamente pelo contratante para 
atender aos alunos e professores que residem na zona 
rural e urbana, com uso de veículos tipo ônibus e 
micro-ônibus urbanos e Vans com no máximo 10 (dez) 
anos de fabricação de acordo com o Anexo I do Edital 
do Pregão nº 079/2018 e seus anexos e da proposta da 
Contratada.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93 c/c art. 44, XII da Lei Municipal nº 
803/2007, cujo objeto é a alteração do disposto na 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO do instrumento 
contratual, ficando definido pelo índice INPC – Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE, como índice 
de preço básico a ser utilizado nos cálculos de 
reajustamento no percentual de 11,371390% sobre o valor 
global do contrato, passando o valor a R$ 2.545.475,48 
(dois milhões quinhentos e quarenta e cinco mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito 
centavos), conforme lei.

Camaçari-BA, 18 de agosto de 2022.
 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0149/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de tiras reativas para glicemia e aparelhos 
glicosímetro sob regime de comodato, para atender as 
Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
13/09/2022 a partir das 09h00min; Abertura: 14/09/2022, 
às 09h00min; Disputa: 14/09/2022, às 10h00min. (Horário 

Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação n.º 956868. Tel.: (71) 3621-6776 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0150/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de equipamentos diversos, tais como 
medidor de pressão digital e oxímetro de pulso. 
Acolhimento: 13/09/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 14/09/2022, às 09h00min; Disputa: 14/09/2022, 
às 14h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º 956873. Tel.: (71) 
3621-6776 – Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 0151/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 12/09/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 12/09/2022, às 09h00min; Disputa: 
12/09/2022, às 11h00min. (Horário Brasí l ia).   
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º  959669. Tel.: (71) 3621-6776 – Thatiana Campos 
Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0152/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 12/09/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 13/09/2022, às 09h00min; Disputa: 
13/09/2022, às 14h00min. (Horário Brasília)  
Edital/Informações: . Licitação nº: www.licitacoes-e.com.br
959702 Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da Compel.

 

PREGÃO N.º 0153/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de sonda retal, tubete ginecológico e sonda 
uretral, para atender as Unidades de Saúde do município. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO UNIDADE 
GESTORA 

PROJ. ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSOS 

03.03.03: 
Secretaria de 
Educação 

03.03.03: 
Secretaria de 
Educação 

4004: 
Transporte Escolar 

33.90.37: 
Locação de mão-
de-obra 
 

1500.1001: 
Recurso Não 
Vinculado de Imposto 
Destinado a Despesa 
com Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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M INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

LOTE 
 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO (R$) 

VENCEDOR 
PREÇO  

GLOBAL 
ADJUDICADO (R$) 

01 11.886.948,06 ROD SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MÃO DE OBRA LTDA 
 

9.915.287,61 
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Acolhimento: 12/09/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 12/09/2022, às 09h00min; Disputa: 
12/09/2022, às 14h00min. (Horário Brasíl ia).   
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º  954054. Tel.: (71) 3621-6776 – Thatiana Campos 
Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria municipal de 
Serviços Públicos – SESP, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0051/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
é Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
para Atividades relativa à Segurança, Resgate e Prevenção de 
Acidentes (Guarda-Vidas), nas Praias sob demanda e 
Monitoramento com Apoio Tecnológico (SOFTWARE E 
HARDWARE) para gerir a atuação dos Guarda-Vidas em tempo 
real visando máxima eficiência nos serviços prestados e garantir a 
Segurança dos Banhistas na Costa de Município de Camaçari – 
Bahia, o lote 01 a licitante ROD SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
MÃO DE OBRA LTDA, com o valor global de R$ 9.915.287,61 
(Nove milhões, novecentos e quinze mil, duzentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e um centavos), conforme descrito abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2022. ARLENE LIMA 
ROCHA – SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CONTRATO N.º 0331/2022. CONTRATADO: ROD SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE E MÃO DE OBRA LTDA, PREGÃO - N.º 
0051/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços para Atividades 
relativa à Segurança, Resgate e Prevenção de Acidentes (Guarda-
Vidas), nas Praias sob demanda e Monitoramento com Apoio 
Tecnológico (SOFTWARE E HARDWARE) para gerir a atuação dos 
Guarda-Vidas em tempo real visando máxima eficiência nos 
serviços prestados e garantir a Segurança dos Banhistas na Costa 
de Município de Camaçari – Bahia. O valor global deste contrato é 
de R$ 9.915.287,61 (Nove milhões, novecentos e quinze mil, 
duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6003; Elemento de 
Despesa: 339039; Fonte: 15000000. DATA DA ASSINATURA: 
31/08/2022. ARLENE LIMA ROCHA – SECRETÁRIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
torna público a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2022, cujo objeto refere-se à 
Contratação de empresa especializada em locação de 
veículos, sem motorista, sem combustível e com 
quilometragem livre, visando atender as necessidades de 
deslocamento dos Servidores a serviço do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal.
DATA DE ABERTURA: 14/09/2022
HORA: 09:00 (Nove Horas)
LOCAL: Sala de Reunião do ISSM, situada na Av. 
Francisco Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia

Os interessados poderão obter informações e/ou edital na 
Seção de Licitações do ISSM, situada na Avenida 
Francisco Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail issmpmc@gmail.com.

Camaçari-BA, 30 de agosto de 2022.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO OFICIAL
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

http://www.licitacoes-e.com.br/
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