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DECRETO Nº 7801/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00170.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da lei e 

municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA, matrícula 

1859, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 

Técnico, 40 h, Classe 3, nível II, referência J, lotada na 

Secretaria de Saúde - SESAU, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

4.318,00 (quatro mil, trezentos e dezoito reais), conforme 

demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-

á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 09 de novembro de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7802/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00157.07.10.371.2021.

DECRETO Nº 7800/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00145.07.10.642.2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA POR 

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, 

com fundamento no artigo 40,§ 1° inciso I da Constituição 

Federal de 1988 com redação dada pela EC 103/2019, 

combinado com o artigo 18 e 30, §2º da Lei Municipal 

1644/2020, alterada pela 1713/2022, a servidora 

ITATIANA CIRILO CABRAL, matrícula 60395, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de odontólogo, 20 HS, 

classe 4, nível II, referência D, lotada na Secretaria de 

Saúde – SESAU, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

5.392,01 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e um 

centavo), equivalente a 100% (cem por cento) da média 

dos salários de contribuição até o mês de maio de 2022, 

conforme demonstrativo de cálculo. 

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-

á na forma do art. 33 da Lei Municipal 1644/2020, não 

possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 29/06/2022, data de 

expedição do Laudo Médico.

Camaçari-BA, 09 de novembro de 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea “b” 
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 combinado 
com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de acordo com o 
disposto nos artigos 19 e 45 da Lei Municipal nº 997/2009 e 
suas alterações posteriores à servidora VALDIVINA DA 
ROCHA DOS ANJOS, matrícula 7464, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, 30h, 
classe 2, nível I, referência G, lotada na Secretaria de 
Saúde – SESAU, com proventos proporcionais.
Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.440,15 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e quinze 
centavos), equivalente a 89% (oitenta e nove por cento) da 
média dos salários de contribuição até o mês de outubro de 
2022, conforme demonstrativo de cálculo.
Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 09 de novembro de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 01 DE JULHO 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 TACIO DOS SANTOS MEIRELES, cadastro 
nº. 832788, do cargo de Coordenador, símbolo CC II, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de julho 
de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO 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 PAULA SILVA MELO, cadastro nº. 
834922, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de julho 
de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO 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 ROSEVALDO LUCAS DOS SANTOS, 
cadastro nº. 833622, do cargo de Assessor Técnico II, 
símbolo GAS II, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, em 01 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO 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 FABIANA ROSA DOS SANTOS, para o cargo 
de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Cultura - SECULT, em 01 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE JULHO 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 ROSIVALDO DE SOUZA SANTOS, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO 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 MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS 
TAVARES, cadastro nº. 62711, para o cargo de Diretor, 
símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 01 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 WELLINGTON RAMOS DOS SANTOS, para o 
cargo de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 MIRIAM ALVES DOS SANTOS, cadastro nº. 
61651, do cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da 
estrutura da Controladoria Geral do Município - CGM, em 
04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 JOAO ROBERTO PAVANI, cadastro nº. 
833526, do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Controladoria Geral do Município - CGM, em 
04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 FAUSTON ARAUJO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 834137, do cargo de Supervisor Comunitário, 
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DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

EXONERAR JULIANA SANTOS FAGUNDES 
ERNESTO, cadastro nº. 61499, do cargo de Gerente, 
símbolo GES IV, da estrutura da Controladoria Geral do 
Município - CGM, em 04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE JULHO 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 JOAO SANTOS MUTIM, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, em 05 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE JULHO 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 MIRIAM ALVES DOS SANTOS, cadastro nº. 
61651, para o cargo de Assistente de Secretário, símbolo 
GES I-B, da estrutura da Controladoria Geral do Município 
- CGM, em 05 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo- 
SEGOV, em 04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 ROSEVALDO LUCAS DOS SANTOS, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 04 de julho de 
2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO 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 MARIA SANTOS CORREIA, cadastro nº. 
61210, do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Controladoria Geral do Município - CGM, em 
04 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
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DECRETO DE 05 DE JULHO 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 JOAO ROBERTO PAVANI, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura da 
Controladoria Geral do Município - CGM, em 05 de julho de 
2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE JULHO 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 FAUSTON ARAUJO DOS SANTOS, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 05 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE JULHO 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 MARIA SANTOS CORREIA, cadastro nº. 
61210, para o cargo de Diretor, símbolo CC I, da estrutura 
da Controladoria Geral do Município - CGM, em 05 de julho 
de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE JULHO 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 JULIANA SANTOS FAGUNDES ERNESTO, 
cadastro nº. 61499, para o cargo de Coordenador, símbolo 
GES II, da estrutura da Controladoria Geral do Município - 
CGM, em 05 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE JULHO 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 HENRIQUE LIMA OLIVEIRA, 
cadastro nº. 834076, do cargo de Supervisor de Serviços, 
símbolo GES V, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, em 
07 de julho de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JULHO 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 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE 
CARVALHO, cadastro nº. 834553, do cargo de Gerente, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
Nº  Nome        Insc.    Class. 
01 CRISTIANE NAZARE DOS SANTOS PIRES  093599   122ª 

 

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022 - Ano XX
Nº 2031 - Página 06 de 37

símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude - SEJUV, em 11 de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO 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 BIANCA CARDOSO PRAZERES, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 12 de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO 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 BRUNA DOS SANTOS, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 12 de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE JULHO 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 UILSON DOS SANTOS SOUZA, para o cargo 
de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, em 
26 de julho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 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 e pela lei orgânica do 
município,

Considerando a  Decisão Judicial no Processo nº  
0501709-56.2015.8.05.0039   resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público 001/2007 abaixo relacionado(a), e que atendeu ao 
chamamento na forma do edital acima mencionado:

Processo nº 0501709-56.2015.8.05.0039

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI  EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1557/2022
 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

Diário Oficial do
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atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 

4220/2006, que delega competência a Secretaria da 

Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 

1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 

28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 

Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 

Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 406/2022, 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) CARLA TAIANA 

COINTEIRO BRESSY, matricula 9915, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) 

na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio refrente 

ao quinquênio aquisitivo de 05/01/2014 a 04/02/2019 pelos 

períodos fracionados de 01 (um) mês, a partir de 10 de 

novembro de 2022, 01 (um) mês, a partir de 02 de janeiro 

de 2023, 01 (um) mês, a partir de 02 de maio de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

RERRATIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1560/2022
 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 

4220/2006, que delega competência a Secretaria da 

Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 

1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 

28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 

Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 

Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              
 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01678.11.02.898.2022,

RERRATIFICAR a Portaria de retificação nº 680/2021, de 
19 de julho de 2021, 

Onde se Lê:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 19/06/2005 a 
18/06/2010 partir de 01 de outubro de 2015.
Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 07/06/2010 a 
02/08/2015 partir de 01 de outubro de 2015.

RERRATIFICAR a Portaria de retificação nº 681/2021, de 
19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município nº 1722 de 05 de agosto de 2021, 

Onde se Lê:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 19/06/2015 a 
18/06/2020 partir de 03 de agosto de 2020.
Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 03/08/2015 a 
02/08/2020 partir de 03 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1559/2022
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

Diário Oficial do
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O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

	  

	
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1678/2022,

	
RETIFICAR a Portaria nº 240/2014, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 579 de 02 a 08 de agosto de 
2014,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265-1, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 23/05/2000 a 
18/06/2005 a partir de 01 de agosto de 2014.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Enfermagem provimento efetivo/estatutário 
de lotado (a) na Secretaria da Saúde – SESAU, Licença 
Prêmio pelo período referente ao quinquênio aquisitivo de 
17/05/2000 a 06/06/2005 a partir de 01 de agosto de 2014.

RETIFICAR a Portaria nº 2576/2017, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 778 de 26 de setembro de 2017,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 24/05/2010 a 
08/06/2015 a partir de 02 de outubro de 2017.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZETE SANTANA DE 
JESUS SANTIAGO, matrícula 7265, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Enfermagem provimento efetivo/estatutário 
de lotado (a) na Secretaria da Saúde – SESAU, Licença 
Prêmio pelo período referente ao quinquênio aquisitivo de 
07/06/2010 a 02/08/2015 a partir de 02 de outubro de 
2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1564/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

	  

	
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1697/2022,

	
RETIFICAR a Portaria nº 0118/2017, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 743 de 04 de agosto de 2017,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) ALDAIR DOS SANTOS 
COSTA, matrícula 60415, ocupante do cargo de 
Enfermeiro, lotado (a) na Secretaria da Saúde – SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente 
ao quinquênio aquisitivo 24/04/2009 a 23/04/2014 a partir 
de 01 de agosto de 2017.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALDAIR DOS SANTOS 
COSTA, matrícula 60415, ocupante do cargo de 
Enfermeiro provimento efetivo/estatutário de lotado (a) na 
Secretaria da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses, referente ao quinquênio 
aquisitivo de 24/04/2009 a 02/09/2015 a partir de 01 de 
agosto de 2017.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

Diário Oficial do
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RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1565/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

	  

	
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 636/2022,

	
RETIFICAR a Portaria nº 3560/2020, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1489 de 26 de agosto de 2020,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) CLEONICE RODRIGUES 
DOS SANTOS LOPES, matrícula 62822, ocupante do 
cargo de Tec. em Enfermagem lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/08/2017 a 
31/07/2022 a partir de 15 de julho de 2020.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) CLEONICE RODRIGUES 
DOS SANTOS LOPES, matrícula 62822, ocupante do 
cargo de Tec.  em Enfermagem prov imento  
efetivo/estatutário de lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo de 17/082017 a 
16/08/2022 a partir de 15 de julho de 2020.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

                                    

PORTARIA Nº 1570/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00569.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) VIRGINIA LUCIA 

COUTINHO SOUZA LIMA, matricula nº 63880, ocupante 

do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

PROFESSOR NIVEL II, lotado (a) na Secretaria da 

Educação – SEDUC a Gratificação de Estímulo à 

Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, incidente 

sobre o salário base no equivalente a 6%, a partir de 16 de 

março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                               

PORTARIA Nº 1571/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00652.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) ELIZENY PEREIRA 

RABELO, matricula nº 63991, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL II, 

lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
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Grat i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  

Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a6 %, a partir de2 3 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1572/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00689.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) LEILA LAGO DOS 

SANTOS, matricula nº 63817, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL II, 

lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 

Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  

Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a6 %, a partir de2 8 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1573/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 

Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00713.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) URSULA ALMEIDA DA 

SILVA, matricula nº 8654, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL II, 

lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 

Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  

Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a6 %, a partir de3 0 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1574/2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00727.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) SONIA MARIA SOUZA DA 

SILVA  FREITAS, matricula nº 61183, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL 

II, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 

Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  

Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a6 %, a partir de3 0 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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 22/11/2022, 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 013/2022
Auto de Infração nº 5578/2021
Assunto: IPTU
Recorrente: PATRIMONIAL APRICE LTDA
Representante: Priscila Aguiar Cavalcanti Carvalho
Relator: Nelson Gabriel de Jesus Filho

Recurso Voluntário nº 172/2022
Processo nº 03369/2021
Assunto: RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E 
RENDAS MUNICIPAIS
Recorrente: PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
S.A
Representante: Dr. Bruno Tommasi C. Caribé
Relator: Nelson Gabriel de Jesus Filho

Embargos nº 071/2020
Processo nº 07800/2019
Assunto: REVISÃO IMOBILIÁRIA
Embargante: JOSE COSME DOS SANTOS
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Representante: Joselito Ribeiro dos Santos
Relator: Jackeline Varjão Gama

Recurso Voluntário nº 155/2022
Processo nº 02576/2021
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
R e c o r r e n t e :  V I L A G A L E  AT I V I D A D E S  
HOTELEIRAS
Representante: Dr. Gilberto Zucatti Pritsch
Relator: Jackeline Varjão Gama

Recurso de Ofício nº 189/2022
Processo nº 1202/2022
Assunto: Impugnação de Lançamento – Pessoa 

Jurídica
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: FORTLEV INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA
Representante: Wesney Vieira de Araujo
Relator: Elizangela da Silva Guimarães

Recurso nº 361/2018
Auto nº 4017/2018
Assunto: PENALIDADE FIXA
Recorrente: MARIO NERES DE SOUZA
Relator: Elizangela da Silva Guimarães

Embargos nº 205/2022
Auto de Infração nº 3077/2017
Assunto: PENALIDADE FIXA
Embargante: MELO NUNES ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Representante: Humberto Souza Tupinambá
Relator: Elizangela da Silva Guimarães

Recurso de Ofício nº 143/2022
Processo nº 04217/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: OTACILIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR
Relator: Isaura Medeiros Eloy

Recurso de Ofício nº 175/2022
Processo nº 02841/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: JOSEVAL REGIS CARDOSO
Relator: Isaura Medeiros Eloy
Camaçari-BA, 09 de novembro de 2022.

NELI MARIA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E 
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO 
ENFERMEIRO 30 H

EDITAL Nº 002/2022 – SESAU

O Secretário Municipal de Saúde, considerando decisão 
da ordem judicial exarada no Agravo de Instrumento nº 
8041817-24.2022.8.05.0000 (TJBA), oposto contra 
decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 
801417993.2022.8.05.0039, impetrada por Rizia Maria 
dos Santos Eustáquio Leite, candidata habilitada para o 
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cargo de enfermeiro 30 horas, vem por meio desta:

TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL E 
CLASSIFICAÇÃO DO CARGO DE ENFERMEIRO 30 
HORAS para contratação temporária de excepcional 
interesse público de profissionais para desempenhar 
atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I, o RESULTADO FINAL 
E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AMPLA 
CONCORRÊNCIA - CARGO ENFERMEIRO 30 HORAS 
do Edital nº 002/2022;

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.
Camaçari-BA, 14 de novembro de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

ANEXO I - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA - 

CARGO ENFERMEIRO 30 HORAS

Enfermeiro 30h

  RESOLUÇÃO Nº 101/2022
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

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

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

RESOLVE

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

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC

 
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições, homologa o credenciamento da 
pessoa física SANDRA DE SOUZA DE BRITO, 
através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento para fins de 
eventual e futura contratação de serviços artísticos e 
culturais visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em 
eventos realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
H O M O L O G A Ç Ã O :  2 5 / 1 0 / 2 0 2 2 .  M Á R C I A 
NORMANDO TUDE.
CONTRATO Nº 0381/2022. CONTRATADO: 
SANDRA DE SOUZA DE BRITO . Credenciamento 
001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de 
eventual e futura contratação de serviços artísticos e 
culturais visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em 
eventos realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. O valor do contrato 
é de R$4.350,00  (quatro  mil trezentos e cinquenta 
reais). Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 
2025; Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; 
Fonte: 0100000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições, homologa o credenciamento da 
pessoa física FABIANO CEZAR DAMASCENO DOS 
SANTOS, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - CEASC - OBJETO: Credenciamento para 
fins de eventual e futura contratação de serviços 
artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, 
bem como em eventos realizados pela Secretaria de 
Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA 
DE HOMOLOGAÇÃO: 27/10/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº  0385/2022. CONTRATADO: 
FABIANO CEZAR DAMASCENO DOS SANTOS. 
Credenciamento 001/2021. Objeto: Credenciamento 
para fins de eventual e futura contratação de serviços 
artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, 
bem como em eventos realizados pela Secretaria de 
Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
valor do contrato é de R$4.350,00 (quatro mil 
trezentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  27/10/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições, homologa o credenciamento da 
pessoa física WELLBER SOUZA DA SILVA, através 
do CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - 
OBJETO: Credenciamento para fins de eventual e 
futura contratação de serviços artísticos e culturais 
visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em 
eventos realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
H O M O L O G A Ç Ã O :  2 7 / 1 0 / 2 0 2 2 .  M Á R C I A 
NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº  0386/2022. CONTRATADO: 
WELLBER SOUZA DA SILVA. Credenciamento 
001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de 
eventual e futura contratação de serviços artísticos e 
culturais visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em 
eventos realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. O valor do contrato 
é de R$4.020,00 (quatro mil e vinte reais). Dotação 
orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de 
Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA 
DA ASSINATURA:   27/10/2022.  MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições, homologa o credenciamento da 
pessoa física VANESSA DE SOUZA SANTOS 
FIGUEIREDO, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - CEASC - OBJETO: Credenciamento para 
fins de eventual e futura contratação de serviços 
artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, 
bem como em eventos realizados pela Secretaria de 
Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA 
DE HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº  0379/2022. CONTRATADO: 
VANESSA DE SOUZA SANTOS FIGUEIREDO. 
Credenciamento 001/2021. Objeto: Credenciamento 
para fins de eventual e futura contratação de serviços 
artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, 
bem como em eventos realizados pela Secretaria de 
Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
valor do contrato é de R$1.260,00 (um mil duzentos e  
sessenta reais). Dotação orçamentária: 
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Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 24/10/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 
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) Declarado inidôneo por ato da Administração 
Pública; 
b) Ter idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
c) P e s s o a s  q u e  e s t e j a m  s u s p e n s a s  
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 
e s p e c í f i c o  n o  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- 
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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 através do link: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cer
tidaointernet/PF/Emitir
e) Comprovante de situação cadastral no CPF (podendo 
ser obtido no site oficial da Receita Federal através do link: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CP
F/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 
s i t e  d o  I N S S / C N I S  a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/i
ndex.xhtml);
h) Qualificação Cadastral do e-social válida (podendo ser 
obtido através do site oficial do E-social, através do link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/in
dex.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”.
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 federais 
e  à  d í v i d a  a t i v a  d a  
União(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servic
os/certidaointernet/Pf/Emitir);
h )  C e r t i d ã o  n e g a t i v a  d e  d é b i t o  e s t a d u a l  

(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/
Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
i) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser 
obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
j) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serv iço – FGTS(ht tps: / /consul ta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.js
f);
k )  P r o v a  d e  r e g u l a r i d a d e  c o m  a  J u s t i ç a  
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);
l) Cópia de comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente, anexar 
declaração de comprovação de residência (ANEXO II);
m) 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;
n) 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”.
o) 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/certidao
internet/Pf/Emitir);
i) Certidão negativa de débito estadual 
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/
Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
j) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser 
obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
k) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS (https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.js
f);
l) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista 
(https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
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m) 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;
n) 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”.
o) 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 
f o r m u l á r i o  o n l i n e ,  d i s p o n í v e l  e m  
http://secult.camacari.ba.gov.br/, 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.
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 disponíveis no 
portal da cultura 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:

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. Consideram-se erros materiais irrelevantes 
aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo do 
Requerimento.
5.7.10. Em caso de dúv idas ou in formações 
complementares, os candidatos poderão se comunicar 
através do e-mail 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;

2.3. 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 
P o r t a l  d a  C u l t u r a  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 
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eventuais recursos, será publicada no Diário Oficial do 
Município e no Portal da Cultura de Camaçari 
(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 candidatos ao 
credenciamento, estabelecendo sua pontuação 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 
imed ia tamen te  c l ass i f i cado  den t ro  da  sua  
modalidade/submodalidade.
6.4.7. Em qualquer tempo, a CEASC pode diligenciar e 
solicitar documentos pertinentes a este edital. 
6.4.8. O resultado da etapa de habilitação será divulgado 
no Diário Oficial do Município e no Portal da Cultura: 
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, estilos 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 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. 

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

7.12. Garantida a rotatividade dos credenciados, tendo 
s i d o  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 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. 
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7.14. Em caso fortuito e/ou de força maior, 
especialmente, mas não exclusivamente, nas hipóteses 
de mudança meteorológicas, calamidades públicas, 
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 oficinas, o apoio 
institucional da Prefeitura Municipal de Camaçari e da 
Secretaria de Cultura, de acordo com o padrão de 
identidade visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT, sob pena de serem 
considerados inadimplentes.

8.6. Será exigido do prestador de serviço de oficina 
que preencha um Relatório de 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. 
Constituem obrigações da 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 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 o 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 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 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;
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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. OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a. efetuar o pagamento ajustado; 
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.
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 devidas 
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 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 TELÉGRAFO, S/N, BAIRRO NATAL, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP:42.809-000, em horário 
comercial. 

13.6. Dos recursos  in te rpos tos ,  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 escrito e fundamentado 
disponibilizado no Portal http://secult.camacari.ba.gov.br/ 
para conhecimento dos participantes do credenciamento.

14.2. É assegurada a rotat ividade 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 
d e t e r m i n a d o  p e l a  S E C U LT,  s o b  p e n a  d e  
INDEFERIMENTO do credenciamento.

14.4. São de responsabilidade exclusiva do proponente 
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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, 27 de Setembro de 2022.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS 
EDITAL Nº 004/2022

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

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 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 
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
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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,  
B A I R R O ,  C A M A Ç A R I ,  C E P  0 0 0 0 0 - 0 0 0  ,  
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.
§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
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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 Edi 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 
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 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Quarta-feira
16 de Novembro de 2022 - Ano XX
Nº 2031 - Página 24 de 37

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 aplicadas 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 
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

 TESTEMUNHAS:

_______________________________________
       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 
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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 
d e s c o n c e n t r a ç ã o ,  d e s c e n t r a l i z a ç ã o  e  a  
democratização do acesso aos recursos públicos,  
respeitados os prazos de execução do Orçamento 
Municipal 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 licitatórios, a sua prática é viável 
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) Declarado inidôneo por ato da Administração 
Pública; 
b) Ter idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
c) P e s s o a s  q u e  e s t e j a m  s u s p e n s a s  
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 
e s p e c í f i c o  n o  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);
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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 através do link: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cer
tidaointernet/PF/Emitir
e) Comprovante de situação cadastral no CPF (podendo 
ser obtido no site oficial da Receita Federal através do link: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CP
F/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 
s i t e  d o  I N S S / C N I S  a t r a v é s  d o  l i n k :  
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/i
ndex.xhtml);
h) Qualificação Cadastral do e-social válida (podendo ser 
obtido através do site oficial do E-social, através do link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/in
dex.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 federais 
e  à  d í v i d a  a t i v a  d a  
União(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servic
os/certidaointernet/Pf/Emitir);
h )  C e r t i d ã o  n e g a t i v a  d e  d é b i t o  e s t a d u a l  
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/
Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
i) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser 
obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/

Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
j) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serv iço – FGTS(ht tps: / /consul ta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.js
f);
k )  P r o v a  d e  r e g u l a r i d a d e  c o m  a  J u s t i ç a  
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);
l) Cópia de comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente, anexar 
declaração de comprovação de residência (ANEXO II);
m) 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;
n) 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”.
o) 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/certidao
internet/Pf/Emitir);
i) Certidão negativa de débito estadual 
(https://servicos.sefaz.ba.gov.br/sistemas/DSCRE/
Modulos/Publico/EmissaoCertidao.aspx);
j) Certidão negativa de débito municipal (podendo ser 
obtida na Secretaria Municipal da Fazenda);
k) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS (https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.js
f);
l) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista 
(https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces);
m) 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 
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pagamento, devendo o proponente ser o titular da mesma;
n) 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”.
o) 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 , onde http://secult.camacari.ba.gov.br/
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 disponíveis no 
portal da cultura 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:

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. Consideram-se erros materiais irrelevantes 
aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo do 
Requerimento.
5.7.10. Em caso de dúv idas ou in formações 
complementares, os candidatos poderão se comunicar 
através do e-mail 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 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 Cultura de Camaçari 
(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, 
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instituída através de portaria devidamente publicada no 
Diário Oficial do Município, que avaliará os candidatos ao 
credenciamento, estabelecendo sua pontuação 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 
imed ia tamen te  c l ass i f i cado  den t ro  da  sua  
modalidade/submodalidade.
6.4.7. Em qualquer tempo, a CEASC pode diligenciar e 
solicitar documentos pertinentes ao edital. 
6.4.8. O resultado da etapa de habilitação será divulgado 
no Diário Oficial do Município e no Portal da Cultura: 
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 
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, estilos 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 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. 
7.11. Para efeito do que estipula o item 7.10, o 
pagamento poderá ser feito também parceladamente, de 
acordo com as Ordens de Serviço emitidas e devidamente 
atestadas. 
7.12. Garantida a rotatividade dos credenciados, tendo 
s i d o  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 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 públicas, 
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 
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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 visual fornecido pela Assessoria de 
Comunicação – ASCOM da SECULT, sob pena de serem 
considerados inadimplentes.
8.6. Será exigido do prestador de serviço de oficina 
que preencha um Relatório de 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. 
Constituem obrigações da 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 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 o 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 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 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. OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a) efetuar o pagamento ajustado; 
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.
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 
devidas 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 TELÉGRAFO, S/N, 
BAIRRO NATAL, 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 escrito e 
f u n d a m e n t a d o  d i s p o n i b i l i z a d o  n o  P o r t a l  
http://secult.camacari.ba.gov.br/ para conhecimento 
dos participantes do 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 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.
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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 
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

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE  VALOR AO 
CONTRATO  Nº 141/2021 QUE ENTRE SI  CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE  CAMAÇARI E A EMPRESA MULTI  
GEOTECNOLOGIA E  CONSTRUÇÕES LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Terceira (Do Preço) do instrumento original,  cujo 
objeto é citado na cláusula acima, visando atender as 
necessidades da SEFAZ de Camaçari. DO VALOR: O 
contrato descrito na cláusula anterior sofrerá acréscimo de 
5,09% (cinco vírgula nove por cento) do  valor global do 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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contrato, equivalente a R$432.650,36 (quatrocentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e  cinqüenta reais e trinta e seis 
centavos), o que resultará em novo valor contratual global 
de  R$10.624.657,41 (dez milhões, seiscentos e vinte e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e  quarenta 
e um centavos), tendo sido apresentada solicitação de 
despesa para comprovar a existência de  dotação 
orçamentária para fazer frente a tal acréscimo. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato  originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificado por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA. 07 de Novembro de 2022. 
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES. MUNICÍPIO. MULTI 
GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
CONTRATADA.  

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0461/2019 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA INFINITI TECNOLOGIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar as Cláusulas Terceira e Quinta do Contrato nº  
0461/2019, cujo objeto é o fornecimento de uma 
plataforma de aceleração de receitas tributárias, a ser  
integrada aos sistemas que compõem o parque de 
soluções voltado à gestão tributária da Prefeitura  
Municipal de Camaçari, com o objetivo de ampliar a 
arrecadação através de ações e campanhas  geradas a 
partir de dados das bases legadas.  DO VALOR: O valor 
global do referido contrato é de e R$ 696.073,94,, e por 
força da aplicação do índice do  reajuste acumulado do 
INPC-IBGE nos últimos 12 (doze) meses ao seu valor 
original, no percentual  de 26,784530%,passará a ser de 
R$ 882.514,07 ( oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos 
e  quatorze reais e sete centavos) após a assinatura do 
presente instrumento. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DO PRAZO: O 
contrato descrito na Cláusula Primeira fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a  partir de 13 de 
novembro de 2022 passará a viger até 13 de novembro de 
2023. 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. 08 de 
Novembro de 2022. JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES. 
MUNIC ÍP IO .  INF IN IT I  TECNOLOGIA LTDA.  
CONTRATADA.

 

SEXTO TERMO ADITIVO DE  ACRÉSCIMO AO 
CONTRATO  Nº 088/2018 QUE ENTRE SI  CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE  CAMAÇARI E A EMPRESA LAR 
CLEAN SAÚDE AMBIENTAL ME. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
(DOS PRAZOS) do contrato n° 088/2018, firmado 
originalmente firmado em 25 de janeiro de 2018, 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 25 de janeiro de 2023, 
passará a viger até 25 de janeiro de 2024. DO PREÇO: Por 
força desse instrumento fica mantido o preço global, no 
valor de R$ 3.601.512,50 ( três milhões, seiscentos e um 

mil, quinhentos e doze reais e cinqüenta centavos), ficando 
mantidas as demais condições negociais não colidentes 
do pacto ora aditado, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na cláusula 
anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Na 
eventualidade de ser finalizada a licitação com o objeto do 
contrato ora aditado e formalizada a nova contratação 
decorrente de tal licitação, ficará automaticamente 
rescindido o presente termo aditivo de prazo.   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. 04 de Novembro de 2022. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. LAR CLEAN 
SAÚDE AMBIENTAL ME. CONTRATADO. 

 

OITAVO TERMO ADITIVO AO  CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL  URBANO N° 0116/2017 QUE 
ENTRE SI  CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  CAMAÇARI E 
JOSELMA FIGUEIREDO  MATOS REIS. DO 
OBJETO:Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do  sétimo termo 
aditivo ao instrumento contratual n° 0116/2017, 
originalmente firmado em 29 de  agosto de 2017. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 29 de  
dezembro de 2022, passará a viger até 29 de dezembro de 
2023. DO PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 
0116/2017 ter como objeto uma locação Imobiliária, que  
por sua natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na  Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditiva, o valor global estipulado para o 
referido  instrumento é de R$216.000,00 (duzentos e 
dezesseis mil reais) e o valor mensal será  de R$18.000,00 
(dezoito mil reais) por 12 (doze) meses de contrato, o qual 
permanece  inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na  
Cláusula anterior, renunciando à parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato  original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas  
decorrentes do presente termo aditivos correrão por conta 
da AÇÃO: 2008, ELEMENTO DE  DESPESA: 33.90.36.00 
e FONTE: 15000000.  DA RATIFICAÇÃO : Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato  originário e de seus Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA. 06 de Novembro de 2022. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. JOSELMA 
FIGUEIREDO MATOS REIS. LOCADOR (A)  

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
071/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E BMV CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÃO EIRELI. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar as Cláusulas Terceira e 
Quinta do Contrato nº 071/2021, cujo objeto é a 
execução de obras e serviços na construção da praça e 
campo Bosque Guaraípe- na Rua Campinas, Bosque 
Jacuípe em Barra do Jacuípe, no Distrito de Monte 
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Gordo – município de Camaçari – Bahia. DO VALOR: O 
Contrato 071/2021 por meio do presente termo aditivo 
sofrerá um acréscimo de 3,67%, correspondente a 
R$40.505,27 (quarenta mil, quinhentos e cinco reais e 
vinte e sete centavos), perfazendo o novo valor global 
de R$1.327.072,92 (um milhão, trezentos e vinte e sete 
mil, setenta e dois reais e noventa e dois centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DO PRAZO: O contrato descrito na 
Cláusula Primeira fica prorrogado por mais 01 (um) 
mês, de modo que, a partir de 05 de Novembro de 2022, 
passará a viger até 05 de Dezembro de 2022. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em plena 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originárias não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA. 04 de Novembro de 
2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
M U N I C Í P I O .  B M V  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
INCORPORAÇÃO EIRELI. CONTRATADA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0336/2022 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA DESENVOLVIDA – 
INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0336/2022, conforme 
Processo nº 0219/2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0219/2021 e Pregão Eletrônico nº 
0146/2021.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, 
VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SAÚDE PARA SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2022, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 01 de Novembro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0101/2022 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA JLZ SUPRIMENTOS 
EIRELI-EPP.

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0101/2022, conforme 
Processo nº 0022/2022, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0022/2022 e Pregão Eletrônico nº 
0038/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2022, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

APOSTILAMENTOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R $ 6.930.527,76  

ÓRGÃO  UNIDADE 
GESTORA  

PROJETO ATIVIDADE  ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE DE 
RECURSOS  

04  - 
Secretaria  de 
Saúde  

0431  - Fundo 
Municipal de 
Saúde  

2008  - Manutenção de 
Serviços Técnicos e 
Administrativos  
4019  - Funcionamento 
dos serviços da rede 
de atenção 
especializada - 
hospitalar e 
ambulatorial  
4018  - Funcionamento  
dos Serviços da Rede 
de Atenção Primária à 
Saúde e estratégia de 
Saúde da Família  
2062  - Serviços de 
atenção para 
enfrentamento de 
emergência em saúde 
pública.  
2053  - 
Contratualização dos 
serviços de média e 
alta complexidade  
4017  - Funcionamento 
de serv iços da rede de 
atenção especializada 
- SAMU  

33903900  – Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica  
 
 

15001002  - Recurso 
não vinculado de 
Imposto destinado a 
despesa com Ações 
e Serviços Públicos 
de Saúde  
16000000  - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurs o 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  
16590000  - Outros 
Recursos vinculados 
a Saúde  
26000000  - 
Transferência  Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  
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Camaçari-BA, 08 de Novembro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0003/2022 DO 
CONTRATO Nº 0173/2018 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA FLEX SONORIZAÇÃO, 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0173/2018, conforme 
Processo nº 00797/2017, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 00797/2017 e Pregão Presencial nº 
0038/2018.

OBJETO: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO 
D A S  A Ç Õ E S ,  P R O J E T O S  E  E V E N T O S  
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0003/2022, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 01 de Novembro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0137/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
L O T E  0 1 :  P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  
PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E 
MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA; VALOR GLOBAL: 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); LOTE 02: 
DESERTO; LOTE 03: PROMINENTE FORNECEDOR: 

CAMAÇARI
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 37.299,90  

ÓRGÃO  UNIDADE 
GESTORA  

PROJETO ATIVIDADE  ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE DE 
RECURSOS  

04 - 
Secretaria de 
Saúde  

0431  - Fundo 
Municipal de 
Saúde  

4019  - Funcionamento 
dos serviços da rede 
de atenção 
especializada - 
hospitalar e 
ambulatorial  
2008  - Manutenção  de 
Serviços Técnicos e 
Administrativos  
4018  - Funcionamento 
dos Serviços da Rede 
de Atenção Primária à 
Saúde e estratégia de 
Saúde da Família  
4024  - Funcionamento 
da Vigilância 
Epidemiológica  
 
 
 
 

33903000  – 
Material de 
Consumo  
 

15001002  - Recurso  
não vinculado de 
Imposto destinado a 
despesa com Ações 
e Serviços Públicos 
de Saúde  
16000000  - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  
16590000  - Outros 
Rec ursos vinculados 
a Saúde  
26000000  - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 601.048,00 

ÓRGÃO UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSOS 

04 - 
Secretaria de 
Saúde 
02 - 
Secretaria de 
Governo 
 
 

0431 - Fundo 
Municipal de 
Saúde 
0202 - 
Secretaria de 
Governo 

2062 - Serviços de 
atenção para 
enfrentamento de 
emergência em saúde 
pública. 
2008 - Manutenção de 
Serviços Técnicos e 
Administrativos 
4019 - Funcionamento 
dos serviços da rede 
de atenção 
especializada - 
hospitalar e 
ambulatorial 
4018 - Funcionamento 
dos Serviços da Rede 
de Atenção Primária à 
Saúde e estratégia de 
Saúde da Família 
2056 - Funcionamento 
dos serviços da Rede 
de atenção 
especializada - UPA. 
4017 - Funcionamento 
dos serviços da rede 
de atenção  
 
 
especializada - SAMU 
2054 - Funcionamento 
do Centro de 
referência em saúde 
do trabalhador - 
CEREST 
2057 - Funcionamento 
dos serviços de 
especialidades 
odontológicas 
2059 - Funcionamento 
dos serviços dos 
Centros de Atenção 
Psicossocial. 
2060 - Funcionamento 
dos serviços 
especializados de 
reabilitação 
2055 - Funcionamento 
da vigilância Sanitária 
4024 - Funcionamento 
da vigilância 
epidemiológica 
2010 -  Publicidade 
Institucional e de 
Utilidade Pública 
2053 - 
Contratualização dos 

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

15001002 - Recurso 
não vinculado de 
Imposto destinado a 
despesa com Ações 
e Serviços Públicos 
de Saúde 
16000000 - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde 
16590000 - Outros 
Recursos vinculados 
a Saúde 
15000000 - Recurso 
não vinculados de 
Impostos 
26000000 - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde 
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S A L V A D O R  D I S T R I B U I D O R A  D E  
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP; VALOR GLOBAL: 
R$ 8.895,00 (oito mil oitocentos e noventa e cinco 
reais); LOTE 04: PROMINENTE FORNECEDOR: 
UNI HOSPITALAR LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 
145.590,00 (cento e quarenta e cinco mil 
quinhentos e noventa reais); LOTE 05: 
PROMINENTE FORNECEDOR: MS HOSPITALAR 
EIRELI; VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: R$ 
24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) e 
LOTE 06: PROMINENTE FORNECEDOR :  
S A L V A D O R  D I S T R I B U I D O R A  D E  
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP; VALOR GLOBAL: 
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0513/2022 – 
PREGÃO Nº 0137/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
LOTE 01 (ESPIRONOLACTONA 25MG, CPR OU 
CÁPSULA) VALOR UNITÁRIO: R$ 0,33 (trinta e três 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais). PROMITENTE FORNECEDOR: 
PHARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA DE 
MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0514/2022 – 
PREGÃO Nº 0137/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
L O T E  0 3  ( T R O P I C A M I D A  S O L U Ç Ã O  
OFTALMOLOGICA 10MG/ML FRASCO COM 5ML) 
VALOR UNITÁRIO: R$ 17,79 (dezessete reais e 
setenta nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
8.895,00 (oito mil oitocentos e noventa e cinco 
reais) e LOTE 06 (CEFALOTINA 1G PÓ PARA 
SUSPENSÃO + DILUENTE) VALOR UNITÁRIO: R$ 
4,60 (quatro reais e sessenta centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: SALVADOR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 
EPP. DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0515/2022 – 
PREGÃO Nº 0137/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
LOTE 04 (BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 
200MCG/DOSE- SOLUÇÃO AEROSOL, FRASCO 

COM 200 DOSES DISPOSITIVO PARA INALAÇÃO 
ORAL) VALOR UNITÁRIO: R$ 48,53 (quarenta e 
oito reais e cinquenta e três centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 145.590,00 (cento e quarenta e cinco 
mil quinhentos e noventa reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 11/11/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0516/2022 – 
PREGÃO Nº 0137/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
L O T E  0 5  ( S U L FA M E TO X A Z O L 4 0 0 M G  
TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDO) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 0,249 (duzentos e quarenta e nove 
milésimos de real); VALOR GLOBAL: R$ 24.900,00 
(vinte e quatro mil e novecentos reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: MS HOSPITALAR 
EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.
 
 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Administração do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0135/2022 (ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto 
da presente licitação é a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva das centrais 
telefônicas CPCT's tipo PABX e da rede de telefonia 
própria da Prefeitura Municipal de Camaçari, à 
licitante T CASTRO & TEODORO LTDA para o 
LOTE 01 – VALOR GLOBAL: R$ 133.788,00 (Cento 
e trinta e três mil setecentos e oitenta e oito reais); 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2022. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.

CONTRATO N.º 0391/2022. CONTRATADO: T 
CASTRO & TEODORO LTDA, PREGÃO - N.º 
0135/2022 (ELETRONICO) – COMPEL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva das centrais telefônicas CPCT's tipo PABX e 
da rede de telefonia própria da Prefeitura Municipal 
de Camaçari. O valor global deste contrato é de R$ 
133.788,00 (Cento e trinta e três mil setecentos e 
oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 
33903900;  Fonte :  15000000.  DATA DA 
ASSINATURA: 08/11/2022. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.



Diário Oficial do

MUNICÍPIO
Quarta-feira

16 de Novembro de 2022 - Ano XX
Nº 2031 - Página 37 de 37

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

EM B
RANCO


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37

		2022-11-16T17:12:17-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:12:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:12:53-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:13:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:13:22-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:13:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:13:51-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:14:05-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:14:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:14:36-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:14:56-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:15:16-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:15:36-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:15:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:16:17-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:16:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:17:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:17:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:17:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:18:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:18:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:19:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:20:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:20:31-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:21:02-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:21:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:22:13-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:22:41-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:23:14-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:23:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:24:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:24:48-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:25:19-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:25:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:26:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:26:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2022-11-16T17:27:44-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




