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Cidadania - SEDES, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANTONIO JOSE ALVES REIS, cadastro nº. 
833009, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - 
SEJUV, em 04 de abril de 2022.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA, 
cadastro nº. 833076, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL 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 ANA RITA DE ANDRADE COUTINHO, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR JAQUELINE LEAL DA SILVA, cadastro nº. 
833140, do cargo de Secretária Executiva II, símbolo GAS IV, 
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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 ROZANIA CARDOSO DE ALCANTARA, para 
o cargo de Secretária Executiva III, símbolo GAS V, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR BRUNO CERQUEIRA CAMPOS, cadastro 
nº. 833220, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de abril 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR JANETE DIAS PEREIRA, cadastro nº. 
833814, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de abril 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANDREIA MACHADO DUARTE, cadastro 
nº. 834403, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ADRIANA MARCIA FRANCISCO DO 
NASCIMENTO, cadastro nº. 833123, do cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ALEX DOS SANTOS LAVRADOR, cadastro 
nº. 834510, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR AGNALDO DE CARVALHO LIMA, cadastro 
nº. 833106, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ADILSON DE SANTA RITA, cadastro nº. 
833479, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de abril 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR SENOBIO ALVES FREITAS JUNIOR, 
cadastro nº. 834891, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria da Mulher - SEMU, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR JAQUELEIDE ALVES MONTEIRO, 
cadastro nº. 834916, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria da Mulher - SEMU, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR MANOEL ALVES DE JESUS, cadastro nº. 
832992, do cargo de Diretor de Departamento, símbolo CC 
I, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 
de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR TEODIANA CARDOSO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 834312, do cargo de Secretária Executiva II, 
símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR RAILDA RIBEIRO CARVALHO, cadastro nº. 
834011, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES 
V, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:
EXONERAR JACQUELINE NOGUEIRA EVANGELISTA, 
cadastro nº. 834319, do cargo de Secretária Executiva II, 
símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS, 
cadastro nº. 832927, do cargo de Assessor Técnico II, 
símbolo GAS II, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR TAINA DE JESUS DIAS, cadastro nº. 834660, 
do cargo de Secretária Executiva II, símbolo GAS IV, da 
estrutura da Secretaria da Mulher - SEMU, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR EDILZA SANTANA SANTOS, cadastro nº. 
833053, do cargo de Secretária Executiva II, símbolo GAS 
IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 
de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR EDIMAR DOS SANTOS ARAGAO, cadastro 
nº. 62301, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura 
e Pesca - SEDAP, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ELBA MARIA FREITAS NOVAIS, cadastro 
nº. 833788, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de abril 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR RAFAEL GONCALVES DO ROSARIO 
JUNIOR, cadastro nº. 834158, do cargo de Gerente, 
símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, 
cadastro nº. 834478, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR VANESSA OLIVEIRA DE LIMA, cadastro nº. 
833260, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANTONIO CARLOS MENDES DOS 
SANTOS, cadastro nº. 60853, do cargo de Gerente, 
símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR SERGIO FREITAS LISBOA, cadastro nº. 
62316, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria da Administração - SECAD, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANDERSON BATISTA DA SILVA, cadastro 
nº. 834139, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:
EXONERAR ANA CRISTINA SANTOS BORGES, 
cadastro nº. 834927, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR JOSE DE OLIVEIRA BORGES JUNIOR, 
cadastro nº. 832896, do cargo de Coordenador, símbolo 
GES II, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:
EXONERAR LUIS MARIO DOS SANTOS SILVA, 
cadastro nº. 832897, do cargo de Coordenador, símbolo 
GES II, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ALBERTO LUIZ VASCONCELOS VIDAL, 
cadastro nº. 61045, do cargo de Diretor, símbolo CC I, da 
estrutura da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR JARDEL JESUS SILVA, cadastro nº. 
834925, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR MARACI DA SILVA GUIMARAES, cadastro 
nº. 833758, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo 
GES V, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 
04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do
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DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR LAIS TRINDADE DE ARAUJO, cadastro nº. 
833455, do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de abril 
de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR SUZANA DA SILVA, cadastro nº. 834119, do 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Administração - SECAD, em 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ANTONIO ROBERTO BORGES, cadastro nº. 
833922, do cargo de Assessor do Executivo II, símbolo GES 
III, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL 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:

EXONERAR ALDEMIR PINTO GOES, cadastro nº. 834889, 
do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Mulher - SEMU, em 04 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE ABRIL 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 HELONEIDE MATOS HOLANDA FROIS, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
do Governo - SEGOV, em 05 de abril de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE ABRIL DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 e,
CONSIDERANDO os pareceres e manifestações constantes 
nos autos do Processo Administrativo de Regularização 
Funcional nº 01404.11.02.675.2022

RESOLVE

RECONDUZIR o servidor ALOISIO DA CONCEIÇÃO 
BENEVIDES FILHO, matricula nº 261, ocupante do cargo de 
Auditor Fiscal, lotado na Secretaria da Fazenda, ao cargo de 
Fiscal de Tributos, com data retroativa a 01 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do
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PORTARIA Nº 87/2022
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e demais 
alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de revisão 
da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supracitadas, 
ao servidor abaixo relacionado em virtude da aprovação no 
estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional do Servidor.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
 

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 

2022.
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, 

Estado da Bahia, por intermédio da Coordenadoria de 

Tributação Imobiliária – CTI, por resultarem infrutíferas as 

tentativas de notificação de forma pessoal, vem, por meio 

deste Edital, NOTIFICAR o(s) Sujeito(s) Passivo(s) abaixo 

relacionado(s), para que tome ciência dos atos abaixo 

especificados:

1) Apresentar perante a Secretaria da Fazenda do 

Município de Camaçari – SEFAZ, os documentos de 

Propriedade ou de Posse do imóvel (escritura/certidão de 

ônus/contrato de compra e venda) correspondente a 

inscrição imobiliária discriminada na tabela abaixo; bem 

como a cópia dos documentos pessoais e do comprovante 

de residência;

2) Manifestar-se sobre o requerimento contido no 

Processo Administrativo nº 01383/2022, protocolado na 

data de 17/08/2022, onde o autor se apresenta como 

proprietário e possuidor do imóvel cuja inscrição esta 

listada no quadro adiante;

3) Realizar a regularidade tributária dos créditos incidentes 

sobre o bem.

O contribuinte terá um prazo de 30 (trinta) dias corridos, a 

partir da data de publicação desse edital, para comparecer 

na Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari-BA 

Coordenação de Tributação Imobiliária, situada à Rua 

Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo – 

Camaçari-Ba, munido dos documentos referenciados 

acima, para obter cópia do processo e adotar as medidas 

pertinentes.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA 



Quarta-feira
09 de Novembro de 2022 - Ano XX

Nº 2028 - Página 09 de 38

Camaçari-BA, 31 de outubro de 2022.

FÁTIMA RIBEIRO

SUBCOORNDENADORA COODENAÇÃO DE 

TRIBUTAÇÃO

MATRÍCULA 62585

DELIBERAÇÃO Nº 003/2022   
 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

A COMISSÃO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, prevista no 
art. 24, inciso I, da Lei 1523/2017, com alterações 
posteriores, no uso das suas atribuições regimentais, e, 
ainda, 

Considerando as disposições do artigo 296, incisos I e IV, 
da Lei Municipal nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009, que 
define a hipótese de cancelamento de inscrição por erro 
material;

Considerando as disposições do art. 121, I e art. 142 do 
CTN quanto aos atos vinculantes para concretização do 
crédito tributário via lançamento;

Considerando os princípios de Boa-fé e da segurança 
jurídica e a presunção de veracidade dos atos 
administrativos para a inscrição dos contribuintes em 
dívida ativa.

Delibera os procedimentos a serem observados pela 
Secretaria da Fazenda para anulação de débitos e / ou 
cancelamento de inscrições por ausência de sujeição 
passiva, na forma dos artigos 142, caput, 145, I, do Código 
Tributário Nacional.

Art. 1º. O processo administrativo que tenha por objeto a 
negação de propriedade e/ou de posse direta do imóvel, 
com pedido de exclusão do cadastro e anulação dos 
tributos correlatos em seu nome, observará o regramento 
adiante. 

I. O contribuinte deverá, além do requerimento 
padrão, juntar os seguintes documentos:

a) obrigatoriamente: 

1. Cópia do registro geral da Secretaria da Segurança 
Pública e o Cadastro de pessoa física da Receita Federal 
do Brasil; 

2. Comprovante de residência do requerente, a exemplo 
de conta de energia, água e telefone;

3. Certidão de renúncia (art. 1275, inciso II, do Código Civil 
– Lei 10406, de 10/1/2002), emitida pelo cartório de ofício 
competente ou certidão indicando a ausência da 
propriedade do bem;
4. Declaração de que nunca teve a posse do imóvel, 
fazendo referência a inscrição imobiliária correspondente 
ao bem, conforme modelo nos Anexos I e II.

b) facultativamente:
1. Fotografia do imóvel;

2. Mapa de localização da área de acesso ao bem;

3. Contrato(s) de promessa(s) de venda e compra; e,

4. Outros que possam auxiliar no deslinde do feito.

II. O feito deverá ser encaminhado a Coordenadoria de 
Tributação para instrução, especialmente a pesquisa no 
sistema de georreferenciamento, e, se for o caso, juntar a 
fotografia do imóvel; 

III. A Junta de Julgamento de Processos Fiscais promoverá 
a análise e emitirá decisão determinando o: 

a) arquivamento do feito quando não constarem os 
documentos mínimos exigidos; e, 

 b) cancelamento da inscrição imobiliária e dos créditos 
tributários correlatos.

IV. O envio do feito à Procuradoria Fiscal para eventuais 
providências de estilo quando o crédito estiver inscrito em 
dívida ativa ou a propositura de ação de execução fiscal.

Art. 2º. O feito deverá seguir à Coordenadoria de 
Tributação, para promover anotação no campo de 
observações na ficha cadastral da inscrição.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data da sua 
publicação. 

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

JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE 

APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL

ALEX VIEIRA ALVES
MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE 

APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL

AROLDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE 

APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL

KARINA LUZIA FERREIRA MEIRELES
MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE 

APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL

DRA. DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO 
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA

Diário Oficial do
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ANEXO I

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE 
POSSE DE IMÓVEL

Declaro, sob as penas da lei, que não sou proprietário e/ou 
nunca estive na posse do imóvel de inscrição municipal 
imob i l i á r i a  n º  ____________ ,  s i t uado  em 
_____________________________________________
_____________________________, com área total de 
__________ m² (metros quadrados), conforme também 
consta de Certidão Negativa do Cartório de Registro de 
Imóveis, que ora apresento.
Atesto conhecer as consequências criminais de realizar 
falsa declaração, bem como do agravante de seus efeitos 
atentarem contra a ordem tributária, uma vez que, nos 
termos do art. 299, do Código Penal, é considerado crime, 
com pena de reclusão e multa, omitir, em documento 
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante.

Camaçari - BA, em ___ de _____ de _____.

____________________________________
Assinatura

CPF n° XXXX
RG nº XXXX

ANEXO II

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE POSSE DE IMÓVEL

Declaro, sob as penas da lei, que sou proprietário, 
contudo, não estou na posse há mais de ____ anos, do 
imóvel de inscrição municipal imobil iária nº 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  s i t u a d o  e m  
_____________________________________________
_____________________________, com área total de 
__________ m² (metros quadrados), conforme também 
consta de Certidão Negativa do Cartório de Registro de 
Imóveis, que ora apresento. 
Atesto conhecer as consequências criminais de realizar 
falsa declaração, bem como do agravante de seus efeitos 
atentarem contra a ordem tributária, uma vez que, nos 
termos do art. 299, do Código Penal, é considerado crime, 
com pena de reclusão e multa, omitir, em documento 
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante.

Camaçari - BA, em ___ de _____ de _____.

____________________________________
Assinatura

CPF n° XXXX
RG nº XXXX

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Clívio Marcos Pinheiro Sady, e com 
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 
de maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, que 
no dia 17/11/2022, às 10h, este colegiado realizará sessão 
ordinária por meio de videoconferência, conforme previsto 
nos §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, de 10 de maio de 
2021, para julgamento dos seguintes processos:

Recurso Voluntário nº 051/2021
Processo nº 03758/2020
Assunto: BAIXA DE DÉBITOS
Recorrente: ARTHUR WILSON ARGOLO PACHECO 
PEREIRA
Relator: Ana Lúcia Santos Barros da Silva
Recurso nº 067/2020
Processo nº 07710/2019
Assunto: CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE 
TRIBUTO INDEVIDO
Recorrente: MANOEL MESSIAS CORREIA 
SANTOS
Relator: Ana Lúcia Santos Barros da Silva

Recurso de Ofício nº 166/2022
Processo nº 04048/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MARCOS FLAVIO COSTA LOPES
Relator: Aroldo de Oliveira Santos Junior

Recurso Voluntário nº 177/2022
Processo nº 04098/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: BIANCA LAZZARO ALVES DA CUNHA
Relator: Aroldo de Oliveira Santos Junior

Recurso de Ofício (REVELIA) nº 119/2021
Auto de Infração nº 5603/2021
Assunto: IPTU
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: SOLVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES
Relator: Alex Vieira Alves
Recurso de Ofício (REVELIA) nº 118/2021
Auto de Infração nº 5428/2020
Assunto: PENALIDADE FIXA
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: DI CHRIS COM. DE VESTUARIO E 
ACESSORIOS LTDA
Relator: Alex Vieira Alves

Recurso de Ofício nº 134/2022
Auto de Infração nº 5702/2022
Assunto: ISSQN
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: PARAISO DA LAGOA INCORP DE 
EMPREEND. IMOB. SPE LTDA
Representante: Luana Ferreira Souza
Relator: Isaura Medeiros Eloy
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Recurso de Ofício nº 164/2022
Processo nº 05865/2022
Assunto: REVISÃO IMOBILIÁRIA
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI
Relator: Isaura Medeiros Eloy

Camaçari-BA, 07 de novembro de 2022.

NELI MARIA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

PORTARIA N° 215/2022
  DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

Revogar os efeitos da Portaria nº 
144/2022, na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e em cumprimento a Decisão Judicial datada de 
10.10.2022, vinculada ao processo judicial nº 8014717-
74.2022.8.05.0039, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Revogar os efeitos da Portaria nº 144/2022, 
expedida em 14.06.2022 que revogou o Alvará de Reforma 
e Ampliação nº 272/2022, oriundo do processo 
administrativo nº 00238.22.09.068.2022, devolvendo os 
efeitos do referido Alvará de Reforma e Ampliação, até 
ulterior deliberação.

Art. 2° - Fica a Superintendência de Ordenamento e 
Fiscalização autorizada a adotar as medidas cabíveis, 
exercendo o seu poder de polícia, nos termos da lei 
1120/2010, Código de Polícia Administrativa.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO URBANO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PROCESSO Nº 00503.36.07.682.2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC, torna público que 
se encontra aberto o credenciamento com objetivo de 
formar um banco de profissionais com experiência técnica 
na área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em 
atividades culturais como instrutores, ministrando oficinas 
em diversas modalidades culturais em Camaçari, a fim de 
fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à produção 
de bens culturais. O Edital, acompanhado dos seus 
anexos, poderá ser obtido através do portal oficial da 
cultura http://secult.camacari.ba.gov.br/.
1. OBJETO

1.1. Credenciamento para fim de formar um banco de 
profissionais com experiência técnica na área 
cultural a fim de ofertar serviços de capacitação 
em atividades culturais através de oficinas em 
diversas localidades e bairros do Município de 
Camaçari (sede e costa), visando fomentar e 
descentralizar o acesso à cultura e à produção de 
bens culturais.

2. DOS PRAZOS

2.1. Os licitantes permanecerão credenciados pelo 
prazo de 12 (doze meses), contados a partir da 
publicação do resultado final do credenciamento 
no Diário Oficial do Município, podendo este 
período ser prorrogado por igual período, durante 
o qual os selecionados poderão ser convocados a 
firmar contrato junto à administração conforme 
demanda e disponibilidade orçamentária.

2.2. O edital terá vigência de 12 (doze meses) a partir 
da data de sua publicação

2.3. Os contratos decorrentes deste credenciamento 
terão vigência de acordo com a quantidade de 
horas contratadas e pelo período estipulado pela 
Secretaria de Cultura. 

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

3.1. Somente poderão participar do presente 
chamamento as pessoas físicas e jurídicas que 
comprovem habilitação para prestar os serviços a 
serem desenvolvidos, conforme requisitos 
exigidos neste instrumento, concordando, ainda, 
com os valores e condições propostas pelo 
Município.  

3.2. Poderão ser contratados oficineiros nas seguintes 
modalidades e submodalidades, de acordo com a 
seguintes tabela:

Tabela 01: MODALIDADES E SUBMODALIDADES DE 
CREDENCIAMENTO:
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3.3. Os profissionais considerados aptos e 
devidamente credenciados poderão ser convocados a 
realizar oficinas que ocorrerão em diversas localidades e 
bairros do Município de Camaçari (sede e costa), em 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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equipamentos e espaços públicos, preferencialmente nos 
equipamentos da Secretaria de Cultura, visando fomentar 
e descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens 
culturais.

3.4. A convocação dos credenciados para ministrar as 
oficinas será feita de acordo com a necessidade 
da Administração.

4. DOS IMPEDIMENTOS

4.1. Estará impedido de participar de qualquer fase do 
processo de credenciamento, na condição de 
proponente, o interessado que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir:  

a) Dec larado in idôneo por  a to  da 
Administração Pública; 

b) Ter idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
c) Pessoas que estejam suspensas 

temporariamente de participar e de licitar 
com a Administração Pública ou os 
declarados inidôneos, na forma dos 
incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual 
nº. 9.433/05 e incisos III e IV do art. 87 da 
Lei 8.666/93.

d) Funcionário ou membro da Administração 
Municipal de Camaçari.

4.2. É vedada a cessão ou transferência do contrato, 
total ou parcial, bem como a subcontratação 
parcial do objeto.

4.3. É vedado, conforme artigos 18 e 125 da Lei 
estadual n° 9.433/05 e art. 9° da Lei federal n° 
8.666/93, ao agente político e ao servidor público 
de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou 
indireta, por si ou como representante de terceiro, 
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais.

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

5.1. As inscrições permanecerão abertas a partir do dia 
09/11/2022 até o final da vigência do mesmo.

5.2. Para efeito do que estabelece o item 5.1, serão 
publicadas listas periódicas dos habilitados.

5.3. Cada proponente poderá se inscrever em apenas 
uma modalidade.

5.4. Caso haja duas ou mais inscrições do mesmo 
proponente será considerada a última inscrição. 

5.5. Os interessados em se credenciar para prestar os 
serviços objeto do presente credenciamento 
junto à Prefeitura Municipal de Camaçari deverão 
inscrever-se, preferencialmente, de modo on-
line, através de formulário específico no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
http://secult.camacari.ba.gov.br/, ou fazer a 
inscrição presencialmente no Núcleo de 
Orientação Cultural da Secretaria de Cultura, 
localizado na Cidade do Saber, à rua do 
Telégrafo, s/n; centro, Camaçari-BA, ou no 
Centro de Atendimento ao Munícipe, localizado 
no Centro Empresarial de Arembepe, bairro de 
Arembepe, Camaçari- BA, a partir das 9h do dia 
09/11/2022 até o final da vigência do edital, 
munido dos seguintes documentos:

5.5.1. Para pessoas Físicas:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 

assinada;
b) Cópia do documento de identidade (RG, CNH, 
Carteira de identidade profissional ou outro 
documento oficial com foto e dentro da validade);
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) 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 
a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/c
ertidaointernet/PF/Emitir
e) Comprovante de situação cadastral no CPF 
(podendo ser obtido no site oficial da Receita 
F e d e r a l  a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/C
PF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp);
f) Certidão negativa de débito municipal (podendo 
ser obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
g)N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT (podendo ser 
obtido no site do INSS/CNIS através do link: 
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/page
s/index.xhtml);
h) Qualificação Cadastral do e-social válida 
(podendo ser obtido através do site oficial do E-
s o c i a l ,  a t r a v é s  d o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages
/index.xhtml) 
i) Cópia de comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome do 
proponente, anexar declaração de comprovação 
de residência (ANEXO II);
j) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco como número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
k)  Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
m) Documentos comprobatórios de experiência;
n) Documento de formação educacional 
(Certificado de Conclusão de Ensino Médio, 
Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. 
5.5.2. Para Microempreendedor Individual – 

MEI:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada;
b) Cópia do registro como MEI.
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ.
d) Cópia digitalizada ou foto do Documento oficial 
de Identidade do representante legal;
e) Cópia digitalizada ou foto do CPF do 
representante legal;
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f) Comprovante de Situação Cadastral no CPF do 
titular MEI;
g) Certidão conjunta de débitos relativos a tributos 
f e d e r a i s  e  à  d í v i d a  a t i v a  d a  
União(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Ser
vicos/certidaointernet/Pf/Emitir);
h) Certidão negativa de débito estadual
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE
/Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
i) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS(https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre
gador.jsf);
j) Prova de regularidade com a Justiça 
T r a b a l h i s t a ( h t t p s : / / c n d t -
certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
k) Cópia de comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome do 
proponente, anexar declaração de comprovação 
de residência (ANEXO II);
l) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco com o número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
m) Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
n) Documento de formação educacional do 
proponente (Certificado de Conclusão de Ensino 
Médio, Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. 
5.5.3. Para pessoas jurídicas:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada (ANEXO I);
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ;
c) Cópia digitalizada ou foto do Documento oficial 
de Identidade do representante legal;
d) Cópia digitalizada ou foto do CPF do 
responsável legal;
e) Comprovante de Situação Cadastral do CPF do 
responsável legal da instituição proponente.
f)Cópia de comprovante de residência atualizado 
do representante legal. Caso o comprovante não 
seja em nome do proponente, anexar declaração 
de comprovação de residência;
g) Cópia do Estatuto Social e Contrato Social 
vigente, devidamente registrado, com as últimas 
alterações ocorridas ou respectiva consolidação;
h) Certidão conjunta de débitos relativos a 
tributos federais e à dívida ativa da União  
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/
certidaointernet/Pf/Emitir);
i) Certidão negativa de débito estadual 

(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCR
E/Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
j) Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre
gador.jsf);
k) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista 
(https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
l) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco com o número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
m) Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
n) Documento de formação educacional do 
proponente (Certificado de Conclusão de Ensino 
Médio, Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. - NÃO EXIGÍVEL PARA CANDIDATOS 
DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”. 

5.6. Inscrições pela internet:
5.6.1. As inscrições por meio eletrônico serão 

efetuadas a partir das 00h do dia 09/11/2022 
até o final da vigência do edital.

5.6.2. O candidato interessado em realizar as 
inscrições por meio eletrônico deverá 
preencher o formulário online, disponível em 
http://secult.camacari.ba.gov.br/, onde 
deverá também anexar cópia digital de 
todos os documentos solicitados no item 5 
do presente Edital.

5.6.3. Após o envio, o candidato receberá por e-
mail a comprovação automática da sua pré-
inscrição.

5.6.4. Para efetivar a inscrição, o candidato 
deverá se apresentar munido dos 
documentos originais para efeito de 
comprovação documental.

5.6.5. O candidato que não realizar a 
comprovação documental descrita no item 
5.6.4 estará imediatamente desclassificado.

5.7. Inscrições presenciais
5.7.1. Não serão aceitas inscrições que não se 

apresentem de acordo com os prazos e 
exigências do presente Edital.

5.7.2. Os formulários e outros materiais das 
propostas inscritas não serão devolvidos, 
sendo utilizados para os devidos fins junto à 
CEASC.

5.7.3. É de inteira responsabilidade do 
candidato apresentar os arquivos da 
documentação em perfeitas condições de 
acesso.
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5.7.4. A não apresentação dos documentos 
solicitados acarretará na desclassificação 
do candidato;

5.7.5. A apresentação dos documentos para o 
credenciamento pressupõe o pleno 
conhecimento, atendimento e aceitação às 
exigências previstas no Edital e seus 
anexos.  

5.7.6. O edital e seus anexos estarão 
d isponíve is  no  por ta l  da  cu l tu ra  
http://secult.camacari.ba.gov.br/.

5.7.7. Caso opte pela inscrição presencial, os 
documentos solicitados no item 5.5 deste 
edital, de acordo com a categoria escolhida, 
deverão ser entregues em envelope aberto 
endereçado a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 

SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural de Secretaria de 

Cultura – Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; 
Centro, Camaçari – BA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 - 
CEASC

5.7.8. Os erros materiais irrelevantes, de 
natureza formal,  serão objeto de 
saneamento, mediante ato motivado da 
CEASC, desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração.

5.7.9. Cons ide ram-se  e r ros  ma te r i a i s  
irrelevantes aqueles cuja ocorrência não 
comprometa a idoneidade do documento ou 
a perfeita compreensão do conteúdo do 
Requerimento.

5.7.10. Em caso de dúvidas ou informações 
complementares, os candidatos poderão se 
c o m u n i c a r  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
contatoceasc@gmail.com ou através do 
telefone 3644-9824.

6. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE 
HABILITAÇÃO

6.1. Tendo em vista que as inscrições estarão abertas 
continuamente, durante a vigência do edital, 
serão publicadas listas periódicas de habilitação 
documental e artística, respeitando todas as 
etapas previstas em edital.

6.1.1. Para fim do que estabelece o item 6.1, a 
primeira lista de credenciados será 
divulgada no Diário Oficial do Município até 
o dia 07/12/2022, sendo necessário 
apresentar a comprovação documental de 
que trata o item 5.6.4, até o dia 23/11/2022.

6.1.2. Quando da publicação de novas listas, a 
SECULT promoverá divulgação prévia para 
que os proponentes possam realizar as 
devidas comprovações documentais.

6.2. O processo de habilitação será realizado em 2 
(duas) etapas, a saber:

6.2.1. Etapa 1: Habilitação documental;
6.2.2. Etapa 2: Habilitação artística;

6.3. Etapa de habilitação documental: 

6.3.1. A etapa de habilitação documental 
consiste na verificação do cumprimento das 
regras gerais deste edital:

6.3.1.1. Preenchimento de todos os 
campos da ficha de inscrição e anexos 
com informações válidas;

6.3.1.2. Envio de toda documentação 
obrigatória exigida, listada no item 5.5 
deste edital, de acordo com o tipo de 
inscrição;

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

6.3.3. A análise dos documentos será em 
sessão interna, de acordo com o 
cronograma em anexo, com base nas 
condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos, bem como na legislação em vigor, 
cuja ata será divulgada no Portal da Cultura 
d e  C a m a ç a r i  
(http://secult.camacari.ba.gov.br/) e no 
Diário Oficial do Município.

6.3.4. O candidato não habilitado na fase 
documental poderá recorrer da decisão no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação no DOM, mediante 
recurso através de formulário específico, 
dirigido à CEASC, que analisará o pedido, 
emitindo parecer em caráter definitivo.

6.3.5. Na fase de recursos, serão aceitos 
somente recursos relativos a erros formais 
ou de procedimentos que deveriam constar 
originalmente na proposta inscrita.

6.3.6. Após a análise e publicação do resultado 
dos eventuais recursos, será publicada no 
Diário Oficial do Município e no Portal da 
C u l t u r a  d e  C a m a ç a r i  
(http://secult.camacari.ba.gov.br/) a lista 
com o resultado final da habilitação 
documental, passando-se à etapa de 
habilitação artística.

6.4. Etapa de Habilitação Artística
6.4.1. A etapa de habilitação artística será 

realizada por uma Comissão de Avaliação 
para Habilitação Artística, instituída através 
de portaria devidamente publicada no Diário 
Oficial do Município, que avaliará os 
c a n d i d a t o s  a o  c r e d e n c i a m e n t o ,  
es tabe lecendo  sua  pon tuação  e  
classificação de acordo com os seguintes 
critérios:

Tabela 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO ARTÍSTICA
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6.4.2. A pontuação final será apurada através da 
soma aritmética das notas atribuídas aos 
critérios de avaliação pelos membros da 
Comissão, podendo totalizar no máximo 60 
pontos;

6.4.3. Estará habilitado o proponente que obtiver 
pontuação igual ou maior a 30 pontos;

6.4.4. O proponente que obtiver nota inferior a 
30 pontos será inabilitado;

6.4.5. Havendo empate de pontuação entre os 
candidatos habilitados, a Comissão 
promoverá o desempate com prioridade 
para o proponente que obtiver maior 
pontuação no item 1 dos critérios de 
avaliação e, sucessivamente, nos itens 2 a 
4.

6.4.6. Em caso de desistência, desabilitação ou 
outro impedimento, a vaga será preenchida 
pelo proponente imediatamente classificado 
dentro da sua modalidade/submodalidade.

6.4.7. Em qualquer tempo, a CEASC pode 
di l igenciar e sol ic i tar documentos 
pertinentes a este edital. 

6.4.8. O resultado da etapa de habilitação será 
divulgado no Diário Oficial do Município e no 
P o r t a l  d a  C u l t u r a :  
http://secult.camacari.ba.gov.br/.

7. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

7.1. Os serviços deverão ser prestados atendendo 
todas as condições contidas neste Edital, no 
Contrato, no Termo de Referência e Portarias, 
independente de transcrição.

7.2. A convocação dos credenciados para realização 
das oficinas será feita sempre que houver 
necessidade de serviços pertinentes para a 
consecução das finalidades do Município de 
Camaçari, de acordo com a modalidade e a 
submodalidade. 

7.3. O setor interessado na contratação deverá 
apresentar solicitação à SECULT que 
encaminhará a mesma a uma Comissão de 
Seleção composta por, no mínimo, três 
servidores da SECULT e previamente instituída 
por portaria a ser publicada no Diário Oficial do 
Município.

7.4. A Comissão de Seleção que avaliará a 
necessidade e a viabilidade da contratação, 
balizando-se pelas seguintes diretrizeS:
I - Pertinência entre a natureza da demanda e as 
modalidades, est i los e formação dos 
credenciados;
II - Outras circunstâncias objetivas acerca da 
execução do objeto da solicitação capazes de 
influir na melhor maneira de atender ao interesse 
público, acolhendo critérios de logística, 
adequação da estrutura física, recursos 
necessários para a oficina, eficiência e 
economicidade, tais como critérios geográficos, 
etc.;
III - Ordem de classificação.

7.5. Após superados os dois primeiros critérios, caso 

haja mais de um credenciado apto à prestação do 
serviço, será selecionado o candidato pelo 
critério de ordem de classificação. 

7.6. Os resultados das análises das diretrizes objetivas 
serão registrados em ata, que será publicada no 
Portal da Cultura e no Diário Oficial do Município, 
juntamente com a convocação do credenciado 
selecionado para prestar o serviço.

7.7. O credenciado selecionado terá até 3 dias úteis, 
após a sua convocação, para se apresentar na 
CEASC para a celebração do contrato, contados 
a partir da data da publicação da convocação. 
Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo proponente 
durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Administração. 

7.8. Caso o credenciado não se apresente dentro do 
período estipulado no item anterior, seu nome 
passará para o final da lista, independente da sua 
classificação, e será convocado o credenciado 
subsequente.

7.9. Os serviços serão realizados nas localidades 
definidas pela Secretaria de Cultura de acordo 
com o interesse da gestão, conforme a 
necessidade do projeto, sendo de inteira 
responsabilidade do credenciado os gastos com 
transporte e alimentação que eventualmente 
sejam necessários para a realização do serviço.

7.10. Os profissionais convocados a prestar 
serviços assinarão contrato considerando a 
carga horária máxima prevista (160h), podendo 
e s s a  c a r g a  h o r á r i a  s e r  e x e c u t a d a  
parceladamente, através de Ordem de Serviço, 
não sendo obrigatórios a execução e pagamento 
do valor global do contrato, sendo assegurado ao 
oficineiro contratado a emissão de Ordem de 
Serviço correspondente a quantidade mínima de 
25 horas. 

7.11. Para efeito do que estipula o item 7.10, o 
pagamento poderá ser  fe i to  também 
parceladamente, de acordo com as Ordens de 
Serviço emitidas e devidamente atestadas. 

7.12. G a r a n t i d a  a  r o t a t i v i d a d e  d o s  
credenciados, tendo sido a totalidade de inscritos 
em uma modalidade/submodalidade convocada 
a prestar serviço, e havendo necessidade de 
realização de novas atividades, dentro da 
vigência deste credenciamento, será possível 
realizar novo contrato, de acordo com os 
parâmetros e diretrizes de contratação previstos 
em edital. com a quantidade máxima de horas 
permitida.

7.13. Mediante interesse da SECULT, o local de 
realização da oficina pode sofrer alteração após 
seu início, desde que devidamente justificado, 
avaliando em comum acordo com o prestador do 
serviço, as melhores condições para a 
continuação da oficina. 

7.14. Em caso fortuito e/ou de força maior, 
especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológicas, 
calamidades públ icas,  epidemias que 
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impossibilitem a realização do evento, bem 
como, luto oficial decretado por autoridade 
pública, poderá ser, ou não, agendada nova data 
para a realização dos serviços e/ou eventos 
propostos nesta chamada, sendo certo que não 
acarretará nenhum ônus para a Contratada e 
para a Contratante.

7.15. Em caso de atrasos no cronograma do 
projeto ou nos eventos da Secretaria de Cultura, 
poderá ser marcada nova data para a realização 
dos serviços, de acordo com a conveniência da 
Administração;

7.16. Na falta de documentação ou na hipótese 
de desistência do interessado no prazo 
estabelecido será convocado outro credenciado.

7.17. É de inteira e exclusiva responsabilidade 
do proponente/oficineiro, o uso/cessão de 
direitos autorais, morais, patrimoniais, de textos, 
imagens ou músicas relacionadas às propostas 
inscritas.

7.18. A SECULT se reserva o direito de solicitar, 
a qualquer tempo, documentos adicionais 
necessários para a legalidade do processo.

8.  CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO

8.1.  Os serviços serão realizados nas localidades 
definidas pela Secretaria de Cultura de acordo 
com o interesse da gestão, conforme a 
necessidade do projeto, sendo de inteira 
responsabilidade do credenciado os gastos com 
transporte e alimentação que eventualmente 
sejam necessários para a realização do serviço.

8.2. O contratado deverá ter disponibilidade nos 
horários e locais (inclusive finais de semana) 
estabelecidos pela SECULT para a execução da 
oficina ou do curso.

8.3. O oficineiro autoriza a Prefeitura de Camaçari, ou 
entidades parceiras, a difundirem e/ou 
publicarem imagens ou produtos resultantes da 
proposta contemplada.

8.4. O proponente será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome, 
assumindo-as como firmes e verdadeiras.

8.5. Os proponentes das oficinas aprovadas deverão 
divulgar, sempre que for adequado, dentro das 
mídias de divulgação de suas respectivas 
oficinas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari e da Secretaria de 
Cultura, de acordo com o padrão de identidade 
v isua l  fo rnec ido  pe la  Assessor ia  de  
Comunicação – ASCOM da SECULT, sob pena 
de serem considerados inadimplentes.

8.6. Será exigido do prestador de serviço de oficina 
q u e  p r e e n c h a  u m  R e l a t ó r i o  d e  
Acompanhamento, com o objetivo de que possa 
ser avaliado pela Equipe de Fiscalização, o 
andamento da oficina, de acordo com critérios 
que serão elencados na Portaria deste Edital.

8.7. A apresentação do Relatório de Acompanhamento 
de que trata o item 8.6 é documento 
indispensável para a realização do pagamento 

dos serviços.

8.8. O não cumprimento das exigências previstas 
neste Edital na execução da oficina ou na 
prestação de Relatório de Acompanhamento por 
um dos selecionados acarretará ao mesmo as 
penalidades previstas no Contrato, não 
impedindo a execução dos serviços dos demais 
selecionados.

8.9. O presente Edital poderá ser revogado, no todo ou 
em parte, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal, sem que isso implique direitos à 
indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.

8.10. Os casos omissos serão objeto de 
apreciação pela Comissão Conjunta de 
Acompanhamento, com a devida anuência da 
SECULT.

8.11. Esclarecimentos e informações a respeito 
deste Edital poderão ser obtidos pessoalmente 
no Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria 
da Cultura – SECULT, ou pelo telefone 3644-
9824, de segunda à sexta, das 9h às 17h ou 
através do e-mail: contatoceasc@gmail.com. O 
Núcleo de Orientação Cultural estará à 
disposição para orientar os interessados em 
inscrever as propostas no presente Edital.

9. DOS  DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO E CONTRATANTE

9.1. Const i tuem d i re i tos  e  obr igações  da  
CONTRATANTE e da CONTRATADA:

I - DOS DIREITOS DA CONTRATADA 
a) Constituem direito da CONTRATADA, 

perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

b) Receber orientações de forma clara e 
precisa acerca dos locais de execução e 
demais condições de execução dos 
serviços.

II. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
a) Constituem direitos da CONTRATANTE, 

receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas. 

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
C o n s t i t u e m  o b r i g a ç õ e s  d a  

CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo 

com as exigências e condições 
contratuais, bem como do Edital 
de CREDENCIAMENTO Nº 
004/2022 – CEASC e seus 
anexos;

b) Manter-se durante toda a 
execução do contrato, em 
c o m p a t i b i l i d a d e  c o m  a s  
obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no 
credenciamento;

c) Apresentar durante a execução 
do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em 
vigor quanto às obrigações 
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a s s u m i d a s  n o  p r e s e n t e  
credenciamento, em especial, 
encargos sociais, tributários, 
fiscais e comerciais;

d) Não utilizar o contrato, como 
garantia de qualquer operação 
f inanceira,  a exemplo de 
empréstimos bancários ou 
descontos de duplicatas;

e) Prestar de maneira satisfatória os 
serviços de instrução elencado 
contratualmente;

f) Responsabilizar-se pelos gastos 
com transporte e alimentação – 
quando houver – para a 
prestação do serviço;

g) Não ceder ou transferir a 
terceiros, no todo ou em parte o 
contrato, sem prévio e expresso 
c o n s e n t i m e n t o  d o  
CONTRATANTE;

h) Responsabilizar-se pelos danos 
c a u s a d o s  d i r e t a m e n t e  à  
administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo dessa 
responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;

i) Providenciar a imediata correção 
d a s  d e f i c i ê n c i a s  e / o u  
irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE;

j) Enviar ao CONTRATANTE, 
relatórios detalhados sobre as 
atividades realizadas, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas 
n o s  d o c u m e n t o s  
disponibilizados;

k) Manter o telefone de contato e e-
mails atualizados e acompanhar 
o andamento do edital, sobre o 
q u a l  n ã o  p o d e r á  a l e g a r  
desconhecimento;

l) Responder  por  qua isquer  
compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato;

m) Ter comportamento ético, cortês e 
profissional com os participantes 
das oficinas e também com os 
funcionários dos espaços de 
execução dos serviços.  

IV. OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE
C o n s t i t u e m  o b r i g a ç õ e s  d o  

CONTRATANTE:
a. efetuar o pagamento ajustado; 
b. d a r  à  C O N T R ATA D A a s  

condições necessárias à regular 
execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos no Edital n° 
004/2022, neste contrato e nas 
legislações vigentes.

10. DA REMUNERAÇÃO
10.1. Cada oficineiro receberá de acordo com 

sua formação, como consta na tabela abaixo, 
ficando expressamente vedado o pagamento 
de qualquer sobretaxa em relação à tabela de 
remuneração adotada.

Tabela 03: REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

10.2. O valor da hora/aula é bruto, sujeito aos 
impostos previstos em lei, e abrange todos os 
custos e despesas diretos ou indiretamente 
envolvidas na realização da oficina, não sendo 
devido nenhum outro valor, seja a que título for.

10.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 
30 (trinta) dias úteis após a execução de cada 
Ordem de Serviço a contar da data da 
apresentação de todas as dev idas 
comprovações (relatório de acompanhamento 
devidamente atestado)  e emissão da Nota 
Fiscal, ao setor financeiro da SECULT.

10.3. As responsabilidades civis, penais, 
comerciais e outras advindas da utilização de 
direitos autorais ou patrimoniais anteriores, 
contemporâneas ou posteriores à formalização 
do contrato cabem exclusivamente ao 
contratado. 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:

Projeto/Atividade: 2112; 
Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; 
Fonte: 15000000.
Valor global estimado: R$ 300.000,00 (trezentos mil 

Reais)
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATANTE exercerá a gestão e 
fiscalização do(s) contrato(s) através de técnicos 
devidamente designados pela Secretaria de 
Cultura de Camaçari.

12.2. Fica reservado à CONTRATANTE, o 
direito e a autoridade para resolver todos e 
quaisquer casos singulares, duvidosos ou 
omissos, não previstos no Contrato, no Edital, 
nas leis e demais normas, e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com o fornecimento em questão.

13. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

13.1. 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. 

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

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

13.4. O prazo para interposição de recursos 
será de 05 (cinco) dias úteis, observado o 
disposto do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.5. O recurso deverá ser protocolado, em 
formulário específico, no Núcleo de Orientação 
Cultural da Secretaria de Cultura – CEASC, no 
endereço: CIDADE DO SABER, RUA DO 
T E L É G R A F O ,  S /N ,  B A I R R O  N ATA L ,  
CAMAÇARI, BAHIA, CEP:42.809-000, em 
horário comercial. 

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

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

13.8. Não serão consideradas impugnações e 
recursos que forem enviados por e-mail. 

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

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O presente credenciamento não importa 
necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício, ou por provocação 
mediante ato escri to e fundamentado 
d i s p o n i b i l i z a d o  n o  P o r t a l  
h t tp : / / secu l t . camacar i .ba .gov.b r /  pa ra  
c o n h e c i m e n t o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  
credenciamento.

14.2. É assegurada a rotatividade entre os 
credenciados e respectivas contratações por 
modalidade e submodalidade, de acordo com as 
diretrizes da Comissão de Seleção, mediante 
interesse da administração.

14.3. Os proponentes intimados para prestar 
quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela SECULT, sob 
pena de INDEFERIMENTO do credenciamento.

14.4. São de responsabilidade exclusiva do 
proponente as informações relativas a endereço, 
telefone, e-mail e fax, bem como a modificação 
dos mesmos no curso do credenciamento, 
dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação.

14.5. Os casos omissos no presente Edital 
serão resolvidos pela CEASC, com base na 
legislação vigente.

14.6. Fica designado o foro da Cidade de 
Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para 
julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste edital, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari-BA, 27 de Setembro de 2022.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE 
OFICINEIROS EDITAL Nº004/2022
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS - 
Nº 004/2022 – CEASC

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _________________________________________ 
(NOME DO PROPRIETÁRIO), portador do RG 
n º . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e  C P F  
nº.____________________________________, declaro, 
s o b  a s  p e n a s  d a  l e i ,  q u e  
______________________________________(NOME 
D O  P R O P O N E N T E )  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

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS - 
Nº 004/2022 – CEASC

PROCESSO Nº xxxxx.36.07.682.xxxx

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO Nº xxxx/xxxx

Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI e  FULANO DE TAL .

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari– BA, representado neste ato 
pela Secretária de Cultura, Sra. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE, brasileira, casada, portadora do RG n.º 3.902.100-

99 - SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 615.121.685-72, 
doravante denominada CONTRATANTE, e  FULANO DE 
TAL , residente e domiciliado à ENDEREÇO, Nº,  BAIRRO, 
CAMAÇARI, CEP 00000-000 , XXXXXXXXXXXXXXX, 
(71)XXXXX-XXXX, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Físicas sob o n° 000.000.000-00, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram entre si a presente 
avença, autorizada pelo processo administrativo n.º 
00503.36.07.682.2022 que se regerá pelo disposto na Lei 
Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
alterações posteriores, Lei Municipal n.º 803/2007 e 
legislação pertinente, as quais as partes se sujeitam a 
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas 
seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de 
transcrição, os documentos:

Edital de CREDENCIAMENTO - Nº  004/2022 – CEASC e 
seus anexos;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de profissional com experiência técnica na 
área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em 
atividades culturais através de oficinas, que ocorrerão em 
diversas localidades e bairros do Município de Camaçari 
(sede e costa), em equipamentos e espaços públicos, 
visando fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à 
produção de bens culturais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
c o n t a  d a  s e g u i n t e  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 2112; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 15000000. Nos próximos 
exercícios vigorarão as dotações orçamentárias que forem 
adotadas nos orçamentos vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do Contrato será de 12 meses, contados a partir 
da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da administração municipal, 
PARÁGRAFO ÚNICO - Durante a vigência do contrato, o 
credenciado poderá ser convocado a executar a 
quantidade de horas mínimas de 25 horas totais, ou 
máxima, de 160 horas totais, nas oportunidades e 
quantidades que a Administração necessitar, observadas 
as condições fixadas no Edital e normas pertinentes;
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é R$   xxxxxxxxxxxxx ( xxxx 
Reais), referente a 160 horas de execução de serviço 
cultural das oficinas de   xxxxxxxxxxxxx, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
§1º O CONTRATADO receberá pagamento de acordo com 
sua formação, como consta no Edital nº 004/2022 e Termo 
de Referência nº 6361/2022 e de acordo com a quantidade 
de horas executadas, ficando expressamente vedado o 
pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela de 
referência de remuneração adotada. 
§2º O valor da hora/aula é bruto, sujeito aos impostos 
previstos em lei, e abrange todos os custos e despesas 
diretos ou indiretamente envolvidas na realização da 
oficina, não sendo devido nenhum outro valor, seja a que 
título for.
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§3º Os pagamentos dos tributos incidirão de acordo com 
os respectivos regimes de tributação em vigor. 
§4ºOs profissionais convocados a prestar serviços 
assinarão contrato considerando a carga horária máxima 
prevista (160h), podendo essa carga horária ser 
executada parceladamente, através de Ordem de Serviço, 
não sendo obrigatórios a execução e pagamento do valor 
global do contrato, sendo assegurado ao oficineiro 
contratado a emissão de Ordem de Serviço 
correspondente a quantidade mínima de 25 horas. 
§5º Para efeito do que estipula o parágrafo 4° desta 
cláusula , o pagamento poderá ser feito também 
parceladamente, de acordo com as Ordens de Serviço 
emitidas e devidamente executadas e atestadas. 
§6º Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias 
úteis após a execução de cada Ordem de Serviço a contar 
da data da apresentação das devidas comprovações de 
execução e emissão da Nota Fiscal, ao setor financeiro da 
SECULT.
j) Arcar com eventuais prejuízos causados ao 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 
contrato.§7º A comprovação da execução do projeto se 
dará pela entrega da declaração de atividades realizadas e 
pela fiscalização do contrato, na forma definida pela 
SECULT. 
§8º As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras 
advindas da utilização de direitos autorais ou patrimoniais 
anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização 
do contrato cabem exclusivamente ao contratado. 
§9º Garantida a rotatividade dos credenciados, tendo sido 
a  t o t a l i d a d e  d e  i n s c r i t o s  e m  u m a  
modalidade/submodalidade convocada a prestar serviço, 
e havendo necessidade de realização de atividades ainda 
dentro da vigência deste credenciamento, será possível 
realizar novo contrato, dentro dos parâmetros e diretrizes 
de contratação previstos em edital. com a quantidade 
máxima de horas permitida.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATO
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA:
I. DIREITOS DA CONTRATADA 
a) Constituem direito da CONTRATADA, perceber o 

valor ajustado na forma e no prazo convencionado.
b) Receber orientações de forma clara e precisa 

acerca dos locais de execução e demais condições de 
execução dos serviços.

II. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas. 
III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo com as exigências e 
condições deste instrumento contratual, bem como do 
Edital de CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 – CEASC e 
seus anexos, que são parte integrante deste Contrato 
independente de transcrição;
b) Manter-se durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
credenciamento;
c) Apresentar durante a execução do contrato, se 
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 
presente credenciamento, em especial, encargos sociais, 
tributários, fiscais e comerciais;
d) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer 
operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários 
ou descontos de duplicatas;
e) Prestar de maneira satisfatória os serviços de instrução 
elencado neste contrato;
f) Responsabilizar-se pelos gastos com transporte e 
alimentação – quando houver – para a prestação do 
serviço;
g) Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte o 
presente contrato, sem prévio e expresso consentimento 
do CONTRATANTE;
h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 
à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
i) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou 
irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
j) Enviar ao CONTRATANTE, relatórios detalhados sobre 
as atividades realizadas, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas nos documentos disponibilizados;
k) Manter o telefone de contato e e-mails atualizados e 
acompanhar o andamento do edital, sobre o qual não 
poderá alegar desconhecimento;
l) Responder por quaisquer compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato;
m) Ter comportamento ético, cortês e profissional com os 
participantes das oficinas e também com os funcionários 
dos espaços de execução dos serviços.  
IV. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos no Edital n° 004/2022, neste contrato e nas 
legislações vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato será de acordo 
com as  cond ições e lencadas no Ed i ta l  de  
CREDENCIAMENTO N° 004/2022 – CEASC, bem como 
seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização da execução do objeto ora contratado será 
exercida pela Secretaria da Cultura de Camaçari, com 
poderes para:
a) Transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar 
se necessárias;
b) Recusar a execução do objeto que tenham sido 
descumpridas as condições ora pactuadas.
c) Determinar o descredenciamento, bem como a rescisão 
contratual, nas hipóteses de descumprimento ou de 
cumprimento irregular das regras aplicáveis ao 
credenciamento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A ação ou omissão, total ou parcial 
da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades na execução do 
objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
§ 1º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão 
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até a vigência das garantias previstas na Legislação.
§ 2º. A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal.
§ 3º. A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das 
seguintes penalidades, após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos:
I. Advertência sempre que forem constatadas 

infrações leves.
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 

deste contrato, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
da prestação do serviço;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da 
prestação do serviço;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação 
do serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em 
atraso, por mais de 15 (quinze) minutos;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos da contratação, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.
IV. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o 
valor global da contratação, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) descumprir as exigências da contratação e os 
quantitativos estabelecidos: multa de 10% a 20%;
b) paralisar a execução do objeto, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
d) executar o objeto com falhas que causem danos a 
terceiros e/ou a Administração, devidamente comprovado: 
multa de até 20%.
§4º A suspensão temporária do fornecedor cuja 
contratação com a Administração Pública Municipal esteja 
em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
§5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, quando o 
proponente incorrer por duas vezes nas suspensões 
elencadas nos incisos III e IV e/ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes de qualquer punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.
§6º As multas apl icadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)  dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor global 
da contratação, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração.
§7º Caso o somatório das multas seja superior ao valor da 
contratação, o contratado responderá pela sua diferença, a 

qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada 
judicialmente.
§8º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente a contratação.
§9º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de 
Cultura, permitida a delegação para a sanção prevista no 
§3º, inciso I desta Cláusula, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas.
§10º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após conclusão de processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 
multa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de credenciamento, desde que haja 
conveniência para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  –  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.
a) A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do material, 
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente.
b) A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos 
serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força 
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maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação vigente, 
quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em inovação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando 
as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes 
o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari, Bahia, _____ de __________de ______.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

NOME DO OFICINEIRO
CONTRATADO

Nome:                                                                                                  
CPF:	                                                                              

Nome:
CPF:

ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA 6361/2022	

1. DO OBJETO

1.1. Credenciamento para fins formar um banco de 
profissionais com experiência técnica na área 
cultural a fim de ofertar serviços de capacitação 
em atividades culturais através de oficinas em 
diversas localidades e bairros do Município de 
Camaçari (sede e costa), a fim de fomentar e 
descentralizar o acesso à cultura e à produção de 
bens culturais.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O Credenciamento visa habilitar pessoas físicas e 

jurídicas a fim de formar um banco de 
profissionais com experiência técnica na área 
cultural  para possível celebração de Contrato 
com o município com a intenção de ofertar 
serviços de capacitação em atividades culturais 
através de instrutores ministrando oficinas em 
diversas modalidades culturais em Camaçari, a 
fim de fomentar e descentralizar o acesso à 
cultura e à produção de bens culturais, bem como 
possibilitar o fomento a atividades do calendário 
cultural da cidade, com a finalidade de promover 
a cidadania cultural, a desconcentração, 
descentralização e a democratização do acesso 

aos recursos públicos,  respeitados os prazos de 
execução do Orçamento Munic ipal  e 
disponibilidade de recursos orçamentários. O 
Credenciamento possibilita a contratação de 
todos os interessados que preencham as 
condições do Edital e além de ser viável em 
função da desburocratização de processos 
l i c i t a t ó r i o s ,  a  s u a  p r á t i c a  é  v i á v e l  
economicamente, pois o valor a ser pago pela 
prestação do serviço já está previamente 
estabelecido pela própria Administração por 
credenciar vários interessados, o que 
proporcionará ao município um melhor 
atendimento às finalidades organizacionais, 
políticas e sociais mediante a contratação do 
maior número possível de prestadores de 
serviços artísticos, em diversas modalidades 
culturais, artísticas e tecnológicas. 

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
3.1. Somente poderão participar do presente 

chamamento as pessoas físicas e jurídicas que 
comprovem habilitação para prestar os serviços a 
serem desenvolvidos, conforme requisitos 
exigidos neste instrumento, concordando, ainda, 
com os valores e condições propostas pelo 
Município.  

3.2. Poderão ser contratados oficineiros nas seguintes 
modalidades e submodalidades, de acordo com a 
seguintes tabela:

Tabela 01: MODALIDADES E SUBMODALIDADES DE 
CREDENCIAMENTO
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3.3. Os profissionais considerados aptos e 
devidamente credenciados poderão ser 
convocados a realizar oficinas que ocorrerão em 
diversas localidades e bairros do Município de 
Camaçari (sede e costa), em equipamentos e 
espaços públicos, preferencialmente nos 
equipamentos da Secretaria de Cultura, visando 
fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à 
produção de bens culturais.

3.4. A convocação dos credenciados para ministrar as 
oficinas será feita de acordo com a necessidade 
da Administração.

4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Estará impedido de participar de qualquer fase do 

processo de credenciamento, na condição de 
proponente, o interessado que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir:  

a) Dec larado in idôneo por  a to  da 
Administração Pública; 

b) Ter idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
c) Pessoas que estejam suspensas 

temporariamente de participar e de licitar 
com a Administração Pública ou os 
declarados inidôneos, na forma dos 
incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual 
nº. 9.433/05 e incisos III e IV do art. 87 da 
Lei 8.666/93.

d) Funcionário ou membro da Administração 
Municipal de Camaçari.

4.2. É vedada a cessão ou transferência do contrato, 
total ou parcial, bem como a subcontratação 
parcial do objeto.

4.3. É vedado, conforme artigos 18 e 125 da Lei 
estadual n° 9.433/05 e art. 9° da Lei federal n° 
8.666/93, ao agente político e ao servidor público 
de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou 
indireta, por si ou como representante de terceiro, 
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais.

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
5.1. As inscrições permanecerão abertas a partir do dia 

09/11/2022 até o final da vigência do mesmo.
5.2. Para efeito do que estabelece o item 5.1, serão 

publicadas listas periódicas dos habilitados.
5.3. Cada proponente poderá se inscrever em apenas 
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uma modalidade.
5.4. Caso haja duas ou mais inscrições do mesmo 

proponente será considerada a última inscrição. 
5.5. Os interessados em se credenciar para prestar os 

serviços objeto do presente credenciamento 
junto à Prefeitura Municipal de Camaçari deverão 
inscrever-se, preferencialmente, de modo on-
line, através de formulário específico no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
http://secult.camacari.ba.gov.br/, ou fazer a 
inscrição presencialmente no Núcleo de 
Orientação Cultural da Secretaria de Cultura, 
localizado na Cidade do Saber, à rua do 
Telégrafo, s/n; centro, Camaçari-BA, ou no 
Centro de Atendimento ao Munícipe, localizado 
no Centro Empresarial de Arembepe, bairro de 
Arembepe, Camaçari- BA, a partir das 9h do dia 
09/11/2022 até o final da vigência do edital, 
munido dos seguintes documentos:

5.5.1. Para pessoas Físicas:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada;
b) Cópia do documento de identidade (RG, CNH, 
Carteira de identidade profissional ou outro 
documento oficial com foto e dentro da validade);
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) 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 
a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servi
cos/certidaointernet/PF/Emitir
e) Comprovante de situação cadastral no CPF 
(podendo ser obtido no site oficial da Receita 
F e d e r a l  a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servic
os/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.a
sp);
f) Certidão negativa de débito municipal (podendo 
ser obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
g)N° do PIS/PASEB/NIS ou NIT (podendo ser 
obtido no site do INSS/CNIS através do link: 
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/
pages/index.xhtml);
h) Qualificação Cadastral do e-social válida 
(podendo ser obtido através do site oficial do E-
s o c i a l ,  a t r a v é s  d o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/p
ages/index.xhtml) 
i) Cópia de comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome do 
proponente, anexar declaração de comprovação 
de residência (ANEXO II);
j) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco como número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
k)  Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
m) Documentos comprobatórios de experiência;
n) Documento de formação educacional 
(Certificado de Conclusão de Ensino Médio, 
Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. 
5.5.2. Para Microempreendedor Individual – 

MEI:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada;
b) Cópia do registro como MEI.
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ.
d) Cópia digitalizada ou foto do Documento oficial 
de Identidade do representante legal;
e) Cópia digitalizada ou foto do CPF do 
representante legal;
f) Comprovante de Situação Cadastral no CPF do 
titular MEI;
g) Certidão conjunta de débitos relativos a tributos 
f e d e r a i s  e  à  d í v i d a  a t i v a  d a  
União(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br
/Servicos/certidaointernet/Pf/Emitir);
h) Certidão negativa de débito estadual
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/D
SCRE/Modulos/Publico/EmissaoCertidao.as
px);
i) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS(https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre
gador.jsf);
j) Prova de regularidade com a Justiça 
T r a b a l h i s t a ( h t t p s : / / c n d t -
certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
k) Cópia de comprovante de residência atualizado. 
Caso o comprovante não seja em nome do 
proponente, anexar declaração de comprovação 
de residência (ANEXO II);
l) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco com o número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
m) Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
p) Documento de formação educacional do 
proponente (Certificado de Conclusão de Ensino 
Médio, Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. 
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5.5.3. Para pessoas jurídicas:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada (ANEXO I);
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ;
c) Cópia digitalizada ou foto do Documento oficial 
de Identidade do representante legal;
d) Cópia digitalizada ou foto do CPF do 
responsável legal;
e) Comprovante de Situação Cadastral do CPF do 
responsável legal da instituição proponente.
f) Cópia de comprovante de residência atualizado 
do representante legal. Caso o comprovante não 
seja em nome do proponente, anexar declaração 
de comprovação de residência;
g) Cópia do Estatuto Social e Contrato Social 
vigente, devidamente registrado, com as últimas 
alterações ocorridas ou respectiva consolidação;
h) Certidão conjunta de débitos relativos a 
tributos federais e à dívida ativa da União  
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/
certidaointernet/Pf/Emitir);
i) Certidão negativa de débito estadual 
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCR
E/Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
j) Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre
gador.jsf);
k) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista 
(https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
l) Cópia autenticada ou acompanhada do original 
do espelho do cartão do banco com o número da 
conta corrente ou poupança em que será 
depositado o pagamento, devendo o proponente 
ser o titular da mesma;
m) Documentos comprobatórios de experiência, 
tais como Portfólio apresentado em via física ou 
em mídia digital, contendo histórico de atividades 
culturais, principais realizações e experiências, 
matérias de jornais e de divulgação, etc. - 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS 
CATEGORIAS E INDISPENSÁVEL PARA A 
CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”.
p) Documento de formação educacional do 
proponente (Certificado de Conclusão de Ensino 
Médio, Diploma de Bacharel, Certificado de Pós-
Graduação, Diploma de Dourado ou outros 
diplomas e certificados) - NÃO EXIGÍVEL PARA 
CANDIDATOS DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA”. - NÃO EXIGÍVEL PARA CANDIDATOS 
DA CATEGORIA “EXPERIÊNCIA PRÁTICA”. 

5.6. Inscrições pela internet:
5.6.1. As inscrições por meio eletrônico serão 

efetuadas a partir das 00h do dia 09/11/2022 
até o final da vigência do edital.

5.6.2. O candidato interessado em realizar as 
inscrições por meio eletrônico deverá 
preencher o formulário online, disponível em 
http://secult.camacari.ba.gov.br/, onde 
deverá também anexar cópia digital de 
todos os documentos solicitados no item 5.5 
do presente Termo.

5.6.3. Após o envio, o candidato receberá por e-
mail a comprovação automática da sua pré-
inscrição.

5.6.4. Para efetivar a inscrição, o candidato 
deverá se apresentar à CEASC até as 16h 
do último dia do período de inscrição , 
munido dos documentos originais para 
efeito de comprovação documental.

5.6.5. O candidato que não realizar a 
comprovação documental descrita no item 
5.6.4 estará imediatamente desclassificado.

5.7. Inscrições presenciais
5.7.1. Não serão aceitas inscrições que não se 

apresentem de acordo com os prazos e 
exigências do presente Termo de 
Referência.

5.7.2. Os formulários e outros materiais das 
propostas inscritas não serão devolvidos, 
sendo utilizados para os devidos fins junto à 
CEASC.

5.7.3. É de inteira responsabilidade do 
candidato apresentar os arquivos da 
documentação em perfeitas condições de 
acesso.

5.7.4. A não apresentação dos documentos 
solicitados acarretará na desclassificação 
do candidato;

5.7.5. A apresentação dos documentos para o 
credenciamento pressupõe o pleno 
conhecimento, atendimento e aceitação às 
exigências previstas no Edital e seus 
anexos.  

5.7.6. O edital e seus anexos estarão 
d isponíve is  no  por ta l  da  cu l tu ra  
http://secult.camacari.ba.gov.br/.

5.7.7. Caso opte pela inscrição presencial, os 
documentos solicitados no item 5.5 deste 
Termo de Referência, de acordo com a 
categoria escolhida, deverão ser entregues 
em envelope aberto endereçado a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 

SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural de Secretaria de 

Cultura – Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; 
Centro, Camaçari – BA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 - 
CEASC

5.7.8. Os erros materiais irrelevantes, de 
natureza formal,  serão objeto de 
saneamento, mediante ato motivado da 
CEASC, desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração.

5.7.9. Cons ide ram-se  e r ros  ma te r i a i s  
irrelevantes aqueles cuja ocorrência não 
comprometa a idoneidade do documento ou 
a perfeita compreensão do conteúdo do 
Requerimento.

5.7.10. Em caso de dúvidas ou informações 
complementares, os candidatos poderão se 
c o m u n i c a r  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
contatoceasc@gmail.com ou através do 
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telefone 3644-9824.
6. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE 

HABILITAÇÃO
6.1. Tendo em vista que as inscrições estarão 

abertas continuamente, durante a vigência do 
edital, serão publicadas listas periódicas de 
habilitação documental e artística, respeitando 
todas as etapas previstas em edital.

6.1.1. Para fim do que estabelece o item 6.1, a 
primeira lista de credenciados será 
divulgada no Diário Oficial do Município até 
o dia 07/12/2022, sendo necessário 
apresentar a comprovação documental de 
que trata o item 5.6.4, até o dia 23/11/2022.

6.1.2. Quando da publicação de novas listas, a 
SECULT promoverá divulgação prévia para 
que os proponentes possam realizar as 
devidas comprovações documentais.

6.2. O processo de habilitação será realizado em 2 
(duas) etapas, a saber:

6.2.1. Etapa 1: Habilitação documental;
6.2.2. Etapa 2: Habilitação artística;

6.3. Etapa de habilitação documental: 
6.3.1. A etapa de habilitação documental 

consiste na verificação do cumprimento das 
regras gerais do edital:

6.3.1.1. Preenchimento de todos os 
campos da ficha de inscrição e anexos 
com informações válidas;

6.3.1.2. Envio de toda documentação 
obrigatória exigida, listada no item 5.5 
deste Termo de Referência, de acordo 
com o tipo de inscrição;

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

6.3.3. A análise dos documentos será em 
sessão interna, com base nas condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, bem 
como na legislação em vigor, cuja ata será 
divulgada no Portal da Cultura de Camaçari 
(http://secult.camacari.ba.gov.br/) e no 
Diário Oficial do Município.

6.3.4. O candidato não habilitado na fase 
documental poderá recorrer da decisão no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação no DOM, mediante 
recurso através de formulário específico, 
dirigido à CEASC, que analisará o pedido, 
emitindo parecer em caráter definitivo.

6.3.5. Na fase de recursos, serão aceitos 
somente recursos relativos a erros formais 
ou de procedimentos que deveriam constar 
originalmente na proposta inscrita.

6.3.6. Após a análise e publicação do resultado 
dos eventuais recursos, será publicada no 
Diário Oficial do Município e no Portal da 
C u l t u r a  d e  C a m a ç a r i  
(http://secult.camacari.ba.gov.br/) a lista 
com o resultado final da habilitação 
documental, passando-se à etapa de 
habilitação artística.

6.4. Etapa de Habilitação Artística
6.4.1. A etapa de habilitação artística será 

realizada por uma Comissão de Avaliação 
para Habilitação Artística, instituída através 
de portaria devidamente publicada no Diário 
Oficial do Município, que avaliará os 
c a n d i d a t o s  a o  c r e d e n c i a m e n t o ,  
es tabe lecendo  sua  pon tuação  e  
classificação de acordo com os seguintes 
critérios:

Tabela 02: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO ARTÍSTICA

6.4.2. A pontuação final será apurada através da 
soma aritmética das notas atribuídas aos 
critérios de avaliação pelos membros da 
Comissão, podendo totalizar no máximo 60 
pontos;

6.4.3. Estará habilitado o proponente que obtiver 
pontuação igual ou maior a 30 pontos;

6.4.4. O proponente que obtiver nota inferior a 
30 pontos será inabilitado;

6.4.5. Havendo empate de pontuação entre os 
candidatos habilitados, a Comissão 
promoverá o desempate com prioridade 
para o proponente que obtiver maior 
pontuação no item 1 dos critérios de 
avaliação e, sucessivamente nos itens 2 a 4;

6.4.6. Em caso de desistência, desabilitação ou 
outro impedimento, a vaga será preenchida 
pelo proponente imediatamente classificado 
dentro da sua modalidade/submodalidade.

6.4.7. Em qualquer tempo, a CEASC pode 
di l igenciar e sol ic i tar documentos 
pertinentes ao edital. 

6.4.8. O resultado da etapa de habilitação será 
divulgado no Diário Oficial do Município e no 
P o r t a l  d a  C u l t u r a :  
http://secult.camacari.ba.gov.br/

7. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
7.1. Os serviços deverão ser prestados atendendo 

todas as condições contidas no Edital, no 
Contrato, neste Termo de Referência e Portarias 
relacionadas, independente de transcrição.

7.2. A convocação dos credenciados para realização 
das oficinas será feita sempre que houver 
necessidade de serviços pertinentes para a 
consecução das finalidades do Município de 
Camaçari, de acordo com a modalidade e a 
submodalidade. 

7.3. O setor interessado na contratação deverá 
apresentar solicitação à SECULT que 
encaminhará a mesma a uma Comissão de 
Seleção composta por, no mínimo, três 
servidores da SECULT e previamente instituída 
por portaria a ser publicada no Diário Oficial do 
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Município.
7.4. A Comissão de Seleção que avaliará a 

necessidade e a viabilidade da contratação, 
balizando-se pelas seguintes diretrizeS:
I - Pertinência entre a natureza da demanda e as 
modalidades, est i los e formação dos 
credenciados;
II - Outras circunstâncias objetivas acerca da 
execução do objeto da solicitação capazes de 
influir na melhor maneira de atender ao interesse 
público, acolhendo critérios de logística, 
adequação da estrutura física, recursos 
necessários para a oficina, eficiência e 
economicidade, tais como critérios geográficos, 
etc.;
III - Ordem de classificação.

7.5. Após superados os dois primeiros critérios, caso 
haja mais de um credenciado apto à prestação do 
serviço, será selecionado o candidato pelo 
critério de ordem de classificação. 

7.6. Os resultados das análises das diretrizes objetivas 
serão registrados em ata, que será publicada no 
Portal da Cultura e no Diário Oficial do Município, 
juntamente com a convocação do credenciado 
selecionado para prestar o serviço.

7.7. O credenciado selecionado terá até 3 dias úteis, 
após a sua convocação, para se apresentar na 
CEASC para a celebração do contrato, contados 
a partir da data da publicação da convocação. 
Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo proponente 
durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Administração. 

7.8. Caso o credenciado não se apresente dentro do 
período estipulado no item anterior, seu nome 
passará para o final da lista, independente da sua 
classificação, e será convocado o credenciado 
subsequente.

7.9. Os serviços serão realizados nas localidades 
definidas pela Secretaria de Cultura de acordo 
com o interesse da gestão, conforme a 
necessidade do projeto, sendo de inteira 
responsabilidade do credenciado os gastos com 
transporte e alimentação que eventualmente 
sejam necessários para a realização do serviço.

7.10. Os profissionais convocados a prestar 
serviços assinarão contrato considerando a 
carga horária máxima prevista (160h), podendo 
e s s a  c a r g a  h o r á r i a  s e r  e x e c u t a d a  
parceladamente, através de Ordem de Serviço, 
não sendo obrigatórios a execução e pagamento 
do valor global do contrato, sendo assegurado ao 
oficineiro contratado a emissão de Ordem de 
Serviço correspondente a quantidade mínima de 
25 horas. 

7.11. Para efeito do que estipula o item 7.10, o 
pagamento poderá ser  fe i to  também 
parceladamente, de acordo com as Ordens de 
Serviço emitidas e devidamente atestadas. 

7.12. G a r a n t i d a  a  r o t a t i v i d a d e  d o s  
credenciados, tendo sido a totalidade de inscritos 
em uma modalidade/submodalidade convocada 
a prestar serviço, e havendo necessidade de 

realização de novas atividades, dentro da 
vigência deste credenciamento, será possível 
realizar novo contrato, de acordo com os 
parâmetros e diretrizes de contratação previstos 
em edital. com a quantidade máxima de horas 
permitida.

7.13. Mediante interesse da SECULT, o local de 
realização da oficina pode sofrer alteração após 
seu início, desde que devidamente justificado, 
avaliando em comum acordo com o prestador do 
serviço, as melhores condições para a 
continuação da oficina. 

7.14. Em caso fortuito e/ou de força maior, 
especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológicas, 
calamidades públ icas,  epidemias que 
impossibilitem a realização do evento, bem 
como, luto oficial decretado por autoridade 
pública, poderá ser, ou não, agendada nova data 
para a realização dos serviços e/ou eventos 
propostos nesta chamada, sendo certo que não 
acarretará nenhum ônus para a Contratada e 
para a Contratante.

7.15. Em caso de atrasos no cronograma do 
projeto ou nos eventos da Secretaria de Cultura, 
poderá ser marcada nova data para a realização 
dos serviços, de acordo com a conveniência da 
Administração;

7.16. Na falta de documentação ou na hipótese 
de desistência do interessado no prazo 
estabelecido será convocado outro credenciado.

7.17. É de inteira e exclusiva responsabilidade 
do proponente/oficineiro, o uso/cessão de 
direitos autorais, morais, patrimoniais, de textos, 
imagens ou músicas relacionadas às propostas 
inscritas.

7.18. A SECULT se reserva o direito de solicitar, 
a qualquer tempo, documentos adicionais 
necessários para a legalidade do processo.

8.  CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO
8.1.  Os serviços serão realizados nas localidades 

definidas pela Secretaria de Cultura de acordo 
com o interesse da gestão, conforme a 
necessidade do projeto, sendo de inteira 
responsabilidade do credenciado os gastos com 
transporte e alimentação que eventualmente 
sejam necessários para a realização do serviço.

8.2. O contratado deverá ter disponibilidade nos 
horários e locais (inclusive finais de semana) 
estabelecidos pela SECULT para a execução da 
oficina ou do curso.

8.3. O oficineiro autoriza a Prefeitura de Camaçari, ou 
entidades parceiras, a difundirem e/ou 
publicarem imagens ou produtos resultantes da 
proposta contemplada.

8.4. O proponente será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome, 
assumindo-as como firmes e verdadeiras.

8.5. Os proponentes das oficinas aprovadas deverão 
divulgar, sempre que for adequado, dentro das 
mídias de divulgação de suas respectivas 
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oficinas, o apoio institucional da Prefeitura 
Municipal de Camaçari e da Secretaria de 
Cultura, de acordo com o padrão de identidade 
v isua l  fo rnec ido  pe la  Assessor ia  de  
Comunicação – ASCOM da SECULT, sob pena 
de serem considerados inadimplentes.

8.6. Será exigido do prestador de serviço de oficina 
q u e  p r e e n c h a  u m  R e l a t ó r i o  d e  
Acompanhamento, com o objetivo de que possa 
ser avaliado pela Equipe de Fiscalização.

8.7. A apresentação do Relatório de Acompanhamento 
de que trata o item 8.6 é documento 
indispensável para a realização do pagamento 
dos serviços.

8.8. O não cumprimento das exigências previstas em 
Edital na execução da oficina ou na prestação de 
Relatório de Acompanhamento por um dos 
selecionados acarretará ao mesmo as 
penalidades previstas no Contrato, não 
impedindo a execução dos serviços dos demais 
selecionados.

8.9. O Edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, 
seja por motivo de interesse público ou exigência 
legal, sem que isso implique direitos à 
indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.

8.10. Os casos omissos serão objeto de 
apreciação pela Comissão Conjunta de 
Acompanhamento, com a devida anuência da 
SECULT.

8.11. Esclarecimentos e informações a respeito 
do Edital poderão ser obtidos pessoalmente no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria da 
Cultura – SECULT, ou pelo telefone 3644-9824, 
de segunda à sexta, das 9h às 17h ou através do 
e-mail: contatoceasc@gmail.com. O Núcleo de 
Orientação Cultural estará à disposição para 
orientar os interessados em inscrever as 
propostas.

9. DOS  DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO E CONTRATANTE
9.1. Const i tuem d i re i tos  e  obr igações  da  

CONTRATANTE e da CONTRATADA:
I - DOS DIREITOS DA CONTRATADA 

a) Constituem direito da CONTRATADA, 
perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

b) Receber orientações de forma clara e 
precisa acerca dos locais de execução e 
demais condições de execução dos 
serviços.

II. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
a) Constituem direitos da CONTRATANTE, 

receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas. 

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
C o n s t i t u e m  o b r i g a ç õ e s  d a  

CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo 

com as exigências e condições 
contratuais, bem como do Edital 
de CREDENCIAMENTO Nº 
004/2022 – CEASC e seus 

anexos;
b) Manter-se durante toda a 

execução do contrato, em 
c o m p a t i b i l i d a d e  c o m  a s  
obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no 
credenciamento;

c) Apresentar durante a execução 
do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em 
vigor quanto às obrigações 
a s s u m i d a s  n o  p r e s e n t e  
credenciamento, em especial, 
encargos sociais, tributários, 
fiscais e comerciais;

d) Não utilizar o contrato, como 
garantia de qualquer operação 
f inanceira,  a exemplo de 
empréstimos bancários ou 
descontos de duplicatas;

e) Prestar de maneira satisfatória os 
serviços de instrução elencado 
contratualmente;

f) Responsabilizar-se pelos gastos 
com transporte e alimentação – 
quando houver – para a 
prestação do serviço;

g) Não ceder ou transferir a 
terceiros, no todo ou em parte o 
contrato, sem prévio e expresso 
c o n s e n t i m e n t o  d o  
CONTRATANTE;

h) Responsabilizar-se pelos danos 
c a u s a d o s  d i r e t a m e n t e  à  
administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo dessa 
responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;

i) Providenciar a imediata correção 
d a s  d e f i c i ê n c i a s  e / o u  
irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE;

j) Enviar ao CONTRATANTE, 
relatórios detalhados sobre as 
atividades realizadas, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas 
n o s  d o c u m e n t o s  
disponibilizados;

k) Manter o telefone de contato e e-
mails atualizados e acompanhar 
o andamento do edital, sobre o 
q u a l  n ã o  p o d e r á  a l e g a r  
desconhecimento;

l) Responder  por  qua isquer  
compromissos assumidos com 
terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato;

m) Ter comportamento ético, cortês e 
profissional com os participantes 
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das oficinas e também com os 
funcionários dos espaços de 
execução dos serviços.  

IV. OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE
C o n s t i t u e m  o b r i g a ç õ e s  d o  

CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) d a r  à  C O N T R ATA D A a s  

condições necessárias à regular 
execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos no Edital n° 
004/2022, neste contrato e nas 
legislações vigentes.

10. DA REMUNERAÇÃO
10.1. Cada oficineiro receberá de acordo com 

sua formação, como consta na tabela abaixo, 
ficando expressamente vedado o pagamento 
de qualquer sobretaxa em relação à tabela de 
remuneração adotada.

Tabela 03: REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

10.2. O valor da hora/aula é bruto, sujeito aos 
impostos previstos em lei, e abrange todos os 
custos e despesas diretos ou indiretamente 
envolvidas na realização da oficina, não sendo 
devido nenhum outro valor, seja a que título for.

10.3. Os pagamentos serão efetuados em até 
30 (trinta) dias úteis após a execução de cada 
Ordem de Serviço a contar da data da 
apresentação de todas as dev idas 
comprovações (relatório de acompanhamento 
devidamente atestado)  e emissão da Nota 
Fiscal, ao setor financeiro da SECULT.

10.4. As responsabilidades civis, penais, 
comerciais e outras advindas da utilização de 
direitos autorais ou patrimoniais anteriores, 
contemporâneas ou posteriores à formalização 
do contrato cabem exclusivamente ao 
contratado. 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:

Projeto/Atividade: 2112; 
Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; 
Fonte: 15000000.
Valor global estimado: R$ 300.000,00 (trezentos mil 

Reais)
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATANTE exercerá a gestão e 
fiscalização do(s) contrato(s) através de técnicos 
devidamente designados pela Secretaria de 
Cultura de Camaçari.

12.2. Fica reservado à CONTRATANTE, o 
direito e a autoridade para resolver todos e 
quaisquer casos singulares, duvidosos ou 
omissos, não previstos no Contrato, no Edital, 

nas leis e demais normas, e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com o fornecimento em questão.

13. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
13.1. Decairá do direito de impugnação dos 

termos do 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. 

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

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

13.4. O prazo para interposição de recursos 
será de 05 (cinco) dias úteis, observado o 
disposto do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.5. O recurso deverá ser protocolado, em 
formulário específico, no Núcleo de Orientação 
Cultural da Secretaria de Cultura – CEASC, no 
endereço: CIDADE DO SABER, RUA DO 
T E L É G R A F O ,  S /N ,  B A I R R O  N ATA L ,  
CAMAÇARI, BAHIA, CEP:42.809-000, em 
horário comercial. 

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

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

13.8. Não serão consideradas impugnações e 
recursos que forem enviados por e-mail. 

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

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O presente credenciamento não importa 

necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício, ou por provocação 
mediante ato escri to e fundamentado 
d i s p o n i b i l i z a d o  n o  P o r t a l  
h t tp : / / secu l t . camacar i .ba .gov.b r /  pa ra  
c o n h e c i m e n t o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  
credenciamento.

14.2. É assegurada a rotatividade entre os 
credenciados e respectivas contratações por 
modalidade e submodalidade, de acordo com as 
diretrizes da Comissão de Seleção, mediante 
interesse da administração.

14.3. Os proponentes intimados para prestar 
quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela SECULT, sob 
pena de INDEFERIMENTO do credenciamento.
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14.4. São de responsabilidade exclusiva do 
proponente as informações relativas a endereço, 
telefone, e-mail e fax, bem como a modificação 
dos mesmos no curso do credenciamento, 
dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação.

14.5. Os casos omissos no Edital serão 
resolvidos pela CEASC, com base na legislação 
vigente.

14.6. Fica designado o foro da Cidade de 
Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para 
julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes do edital, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _____________________________________ 
(NOME DO PROPRIETÁRIO), portador do RG 
n º . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e  C P F  
nº.____________________________________, declaro, 
s o b  a s  p e n a s  d a  l e i ,  q u e  
_____________________________________________ 
(NOME DO PROPONENTE) reside no endereço 
_____________________________________________
_________________________________________ 
( 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 
meu nome, pois sou ____________________(COLOCAR 
O MOTIVO, SEJA GRAU DE PARENTESCO COM A 
PESSOA OU INFORMAR SE É PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL ALUGADO PELO CANDIDATO OU POR SUA 
FAMÍLIA).

____________, _____ de __________ de 2022.

___________________________________
Assinatura

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0386/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA RK ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA.DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0386/2020, firmado originalmente firmado em 15 de junho 
de 2020, conforme objeto retro citado.DO PRAZO:O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 15 de 
dezembro de 2022, passará a viger até 15 de dezembro de 
2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo Contrato nº 
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0386/2020. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. DO SALDO EXISTENTE: 
Para a execução do serviço objeto do contrato ora 
aditivado, declaram as partes que existe um saldo 
remanescente no valor de R$ 2.467.597,64 (dois milhões, 
quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e 
sete reais e sessenta e quatro centavos). DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari –BA.  03 de Novembro de 2022. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.MUNICÍPIO. RK 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. CONTRATADA.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO da Adesão à Ata de Registro de Preços 
de nº 005/PMI-SMAD/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 026/PMI – Município de Ipojuca – PE, que tem como 
objeto Fornecimento de materiais gráficos e serigráficos, 
confecção, emissão, serviços de impressão offset, 
impressão serigráfica, impressão de dados variáveis, em 
favor da empresa: GRÁFICA E EDITORA QUINTA DAS 
FONTES LTDA, inscrita no CNPJ: 12.224.894/0001-82.
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O valor estimado  para o Lote 01 é de R$3.342.615,40 
(três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, 
seiscentos e quinze reais e quarenta centavos) e para 
o lote 02 é de R$725.436,42 (setecentos e vinte e cinco 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois 
centavos), perfazendo o valor global de R$4.068.051,83 
(quatro milhões, sessenta e oito mil, cinqüenta e um 
reais e oitenta e três centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2022. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – Secretária de Educação.

CONTRATO N.º 0389/2022. CONTRATADO: GRÁFICA E 
EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA. Adesão à 
Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 005/PMI-
SMAD/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 026/PMI - 
Município de Ipojuca – PE. OBJETO: Fornecimento de 
materiais gráficos e serigráficos, confecção, emissão, 
serviços de impressão offset, impressão serigráfica, 
impressão de dados variáveis. O valor deste contrato para 
o lote 01 é de R$3.342.615,40 (três milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e 
quarenta centavos), para o lote 02 é de R$725.436,42 
(setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e 
seis reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o 
valor global de R$4.068.051,83 (quatro milhões, 
sessenta e oito mil, cinqüenta e um reais e oitenta e 

três centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4009; Elemento de Despesa: 33.903.0.00; Fonte: 
15001001. DATA DA ASSINATURA: 04/11/2022. 
Neurilene Martins Ribeiro – Secretária de Educação. 

PORTARIA Nº 0101/2022 
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre mudanças para fechamento 
e reforma da Ponte Rio Camaçari. 
 

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 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.

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 melhoria na qualidade de vida do 
espaço intervencionado, aumentando a importância 
relativa dos utilizadores vulneráveis em detrimento dos 
veículos motorizados, contribuindo ainda para o uso 
eficiente do espaço urbano e melhoria da qualidade 
ambiental;

CONSIDERANDO a reforma na ponte Rio Camaçari, 
localizada na Avenida Rio Camaçari, a ser realizada pela 
SEINFRA a partir do dia 07 de novembro;

RESOLVE

Art. 1º - Determinar a interdição do trecho da Av. Rio 
Camaçari localizado entre a Travessa do Alecrim e a Av. 
Concêntrica, pelo tempo que durar a reforma a ser 
realizada na referida ponte, ficando as seguintes 
alternativas para manutenção do fluxo viário:

I - Veículos oriundos da Lama Preta sentido centro, 
deverão acessar a Ponte da Rua Belmonte, convergir à 
direita para a Rua Bom Jardim e na, sequência, convergir à 
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esquerda para a Rua Salvador e então acessar a Av. 
Luiz Gonzaga e seguir pela Praça dos 46;

II - Veículos oriundos da Lama Preta e adjacências 
sentido centro, podem também acessar a Av. Rio 
Camaçari e entrar na Av. Concêntrica;  

III - Veículos oriundos dos 46 sentido Lama Preta 
deverão seguir pela Av. Luiz Gonzaga, descer a Rua 
Belmonte e pela Ponte Belmonte acessar a Av. Rio 
Camaçari.

Art. 2º - Determinar sentido único na Rua Belmonte, 
da interseção da Av. Luiz Gonzaga até a Ponte 
Belmonte, em direção à Avenida Rio Camaçari.

Art. 3º - Determinar sentido único na Rua Salvador, 
da interseção da Rua Bom Jardim até a Av. Luiz 
Gonzaga, em direção à Avenida Luiz Gonzaga.

Art. 4º - Das Proibições:

I - Fica proibido estacionar do lado direito da via na 
Rua Itapetinga, sentido Rua Nova Aliança, no trecho 
compreendido entre a Rua Bom Jardim e a Rua Nova 
Aliança;

II - Fica proibido estacionar do lado direito da via da 
Av. Luiz Gonzaga e da Rua Nova Aliança, sentido 
Praça dos 46, no trecho compreendido entre a Rua 
Itapetinga e a Av. Rio Camaçari;

Art. 5º - Das Permissões:

II - Fica permitido estacionar do lado esquerdo da via 
da Av. Luiz Gonzaga e da Rua Nova Aliança, sentido 
Praça dos 46, no trecho compreendido entre a Rua 
Itapetinga e a Av. Rio Camaçari;

Art. 6º - Essa Portaria visa o disciplinamento do 
trânsito, através de medidas que objetivam fluidez e 
segurança viária e entra em vigor na data de 07 de 
novembro de 2022. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  07 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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