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AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 133/2022: contratação de empresa especializada realização de 
manutenção preventiva e corretiva da Rede de Gases Medicinais das Unidades de Pronto Atendimento 
de Urgência e Emergência do Município do Salvador, conforme Termo de Referência e seus anexos. 
As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial 
do Município de Salvador/Bahia.
O processo administrativo nº 158894/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP (telefone: (71) 3202-1146) e os seus anexos poderão ser solicitados 
através de e-mail endereçado a sesup.sms5@gmail.com.

Salvador, 06 de outubro de 2022

PALOMA MENDONÇA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

Fundação Gregório de Mattos - FGM 

EDITAL 005/2022

PRÊMIO JAIME SODRÉ DE PATRIMÔNIO CULTURAL ANO II

A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de Direito Público, 

integrante da Administração Indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura 

e Turismo - SECULT, visando promover, fomentar e apoiar ações de preservação, salvaguarda, 

fortalecimento, valorização e dinamização do Patrimônio Cultural de Salvador, torna público o 

presente Edital de premiação destinado a Pessoas Físicas, Micro Empreendedores Individuais 

(MEI), Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, com finalidade 

cultural declarada em Contrato Social ou Estatuto Social, que desenvolvam iniciativas, projetos e 

ações relacionados ao Patrimônio Cultural (Material e Imaterial), nos termos do Artigo 216 da 

Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, Decreto Federal nº. 5.753/2006, Lei 

Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/1992, Lei Municipal nº 8.550/2014, Lei Municipal 

nº 8.551/2014, Lei Ordinária Municipal nº 9.619/2022, Decreto Municipal n° 27.179/2016, Decreto 

Municipal n° 29.489/2018, e demais legislações pertinentes, observadas, ainda, as condições e 

exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Edital a premiação de Pessoas Físicas; Micro Empreendedores 

Individuais (MEI), certificados para atividades do campo da Cultura e atuantes no segmento do 

Patrimônio Cultural; e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, 

com finalidade cultural declarada em Contrato Social ou Estatuto Social, que desenvolvam iniciativas, 

projetos e ações relacionadas ao Patrimônio Cultural (Material e Imaterial), e que sejam domiciliados 

ou sediados no Município do Salvador há pelo menos 2 (dois) anos, mediante apresentação de 

propostas de ações de preservação, salvaguarda, fortalecimento, valorização, dinamização e 

demais ações que contribuam para a continuidade da existência de bens culturais e/ou para a 

gestão participativa e autônoma de práticas tradicionais, já reconhecidos, por meio de tombamento 

(provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, pelas instâncias Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o bem cultural esteja sediado ou tenha ocorrência no Município de Salvador.

1.2. Considera-se:

I. Patrimônio Cultural: os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou coletivo, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

II. Patrimônio Cultural Material: Bens corpóreos e tangíveis divididos em móveis e imóveis, sendo:

(i) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais;

(ii) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico.

III. Patrimônio Cultural Imaterial: Bens incorpóreos e intangíveis que abrangem as expressões 

culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em homenagem à ancestralidade, para 

as gerações futuras. Envolve as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas.

1.3. As propostas deverão prever, ao menos, 01 (uma) das seguintes linhas de ação:

I. Formação:

(i) ações de apoio às condições de permanência do bem cultural, enquanto prática vivida através do 

aprendizado de novas gerações, dentro do grupo ou comunidade onde é tradicionalmente cultivada: 

oficinas, cursos, seminários, cartilhas, e-books, vídeo aulas, ações educativas, dentre outros.

(ii) capacitação de quadros para gestão do patrimônio: oficinas, seminários, cartilhas, manuais, 

dentre outros.

(iii) pesquisa participativa: ações de produção de conhecimento complementar à instrução de registro 

com vistas a ampliar o conhecimento sobre o universo cultural do bem registrado e o contexto da 

política de salvaguarda: mapeamentos, produção bibliográfica, aplicativos, dentre outros.

II. Memória:

(i) ações de registro para preservação de identidades e práticas culturais de gerações passadas e 

disponibilização de conteúdos a respeito do universo cultural significativo do bem cultural para os 

vários segmentos da sociedade: produção multimídia (fonogramas, jogos, aplicativos, conteúdos 

audiovisuais), pesquisas, produção bibliográfica, e-books, inventários, dentre outros.

(ii) constituição, conservação e disponibilização de acervos sobre o universo cultural do bem, de 

modo a salvaguardar e socializar o conhecimento acumulado: museus virtuais, sites/ aplicativos, 

produção bibliográfica, catálogos, arquivos, dentre outros.

III. Fruição:

(i) ocupação e aproveitamento do espaço urbano e dos monumentos públicos: festivais, desfiles, 

apresentações, visitas guiadas, dentre outros.

IV. Intercâmbio:

(i) relações entre grupos culturais, desenvolvendo ações coletivas, agregando de 3 a 4 grupos: ações 

pedagógicas, apresentações musicais, produção multimídia, dentre outros.

V. Conservação e/ou restauro:

(i) ações voltadas à preservação de bens culturais imóveis, móveis ou integrados, que estejam 

sediados no Município de Salvador.

2. DAS PROPOSTAS

2.1. As propostas de que trata este Edital devem estar em consonância com as diretrizes que 

compõem a política cultural do Município, o Plano Municipal de Cultura de Salvador, a Convenção 

sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovadas pela UNESCO e ratificadas pelo governo 

brasileiro.

2.2. As propostas deverão apresentar a descrição de todas as etapas de execução (pré-produção, 

produção e pós-produção), previstas para o período compreendido entre 03 de abril e 30 de 

novembro de 2023.

2.3. Não serão aceitas propostas que incluam aquisição de bens imóveis, de material permanente e 

reforma de espaço físico, com recursos advindos da premiação prevista neste Edital.

2.4. Não serão aceitas propostas de servidores municipais e membros de órgãos colegiados 

vinculados à Administração Municipal, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha 

reta ou colateral, até o terceiro grau, conforme Decreto Municipal 23.781/2013.

2.5 Os proponentes deverão indicar as medidas que serão adotadas para o atendimento aos 

protocolos sanitários municipais, bem como comprometer-se com as medidas vigentes à época da 

execução da proposta, com relação às regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo 

novo Coronavírus (SARS-CoV2).

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA PREMIAÇÃO E DAS RETENÇÕES

3.1. Os recursos destinados à premiação de que trata este Edital são oriundos da Fonte 500.1 - 

Recursos Não Vinculados de Impostos, Projeto/Atividade: 118400 - Salvador Ontem, Hoje e Sempre - 

Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, com aporte financeiro de R$ 500.000,00 (Quinhentos 

Mil Reais).

3.2 Serão premiadas 13 (dezenove) propostas de acordo com os segmentos, categorias e valores 

abaixo:

a) Patrimônio Material Categoria 1 - 01 (uma) proposta de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

b) Patrimônio Material Categoria 2 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

c) Patrimônio Imaterial Categoria 1 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

d) Patrimônio Imaterial Categoria 2 - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

e) Educação Patrimonial - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3.2.2 De acordo com o IPHAN, considera-se:

I. Educação Patrimonial: “todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o 

patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das 

referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, 

sua valorização e preservação. Considera-se, ainda, que os processos educativos devem primar 

pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das 

comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de 

patrimônio cultural”. 

3.3 Serão classificadas até 19 (dezenove) propostas suplentes, salvo insuficiência de demanda ou 

inadequação das propostas às disposições deste Edital, sendo: 02 (duas) para o segmento Patrimônio 

Material Categoria 1, 03 (três) para o segmento Patrimônio Material Categoria 2, 02 (duas) para o 

segmento Patrimônio Imaterial Categoria 1, 06 (seis) para o segmento Patrimônio Imaterial Categoria 

2 e 06 (seis) para o segmento Educação Patrimonial.

3.4 Será aplicada a reserva mínima de 30% (trinta por cento), do valor total da premiação, para 

proponentes autodeclarados negros (pretos ou pardos), perfazendo o valor mínimo de R$ 150.000,00 

(Cento e Cinquenta Mil Reais), conforme descrito no Item 3.1.

3.5 Caso não haja propostas inscritas e/ou selecionadas em alguma das categorias, seja por 
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insuficiência de demanda ou inadequação às normas do Edital, os recursos poderão ser remanejados 

entre as categorias, a fim de assegurar a execução integral da previsão orçamentária.

3.6 Deverá ser priorizada a seleção de propostas inscritas por proponentes residentes ou sediados 

em todas as Prefeituras-Bairro, salvo insuficiência de demanda ou inadequação das propostas às 

disposições da Chamada Pública, resguardados os critérios de avaliação e seleção dispostos no Item 

5.1.

3.7 O proponente que tiver proposta selecionada firmará Termo de Compromisso com a FGM e fará 

jus ao pagamento do valor líquido do prêmio, conforme previsto na Lei Federal 8.981/95 e Solução de 

Divergência COSIT nº 9 de 16 de julho de 2012, a saber:

a) Para Pessoa Física, o imposto sobre a premiação incide na fonte e será calculado e retido pela 

FGM de acordo com a tabela progressiva mensal, a título de antecipação do devido na Declaração 

de Ajuste Anual (DAA). Nestes casos, o prêmio a ser pago terá o valor líquido de R$ 73.369,36 

(setenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) para selecionados no 

segmento Patrimônio Material Categoria 1; o prêmio a ser pago terá o valor líquido de R$ 37.119,36 

(trinta e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e seis centavos) para selecionados nos segmentos 

Patrimônio Material Categoria 2 e Patrimônio Imaterial Categoria 1; e o prêmio a ser pago terá o valor 

líquido de R$ 18.994,36 (dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), 

para selecionados nos segmentos Patrimônio Imaterial Categoria 2 e Educação Patrimonial.

b) Para Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos e MEI, não haverá retenção na fonte, devendo o 

prêmio ser contabilizado na escrituração da pessoa jurídica recebedora, de forma a compor a receita 

por ela auferida.

3.8 O proponente deverá prever na planilha orçamentária o investimento total do valor líquido do 

prêmio.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para a seleção de propostas, prevista neste Edital, deverão ser efetuadas no período 

de 07 de outubro a 02 de dezembro de 2022, por meio de sistema online disponível no endereço 

eletrônico www.premiojaimesodre.salvador.ba.gov.br.

4.2 Será exigido no ato da inscrição online, além do preenchimento e envio do Formulário Eletrônico 

de Inscrição, a anexação de arquivos digitais de cópia dos seguintes documentos obrigatórios para 

todas as categorias:

I. Para Pessoa Física:

a) Cadastro de Pessoa Física - CPF do proponente;

b) Carteira de Identidade - RG ou documento equivalente do proponente;

c) Comprovante de residência recente, legivelmente datado há no máximo três meses do envio (conta 

de água, luz, telefone, Internet, correspondência bancária, boletos de pagamento e afins ou ainda 

contratos de aluguel), em nome do proponente, caso contrário, o comprovante de residência deverá 

ser acompanhado de declaração do titular do documento e dos respectivos RG e CPF do signatário da 

declaração, atestando a residência do proponente;

d) Currículo Cultural e/ou portfólio do proponente que comprove a realização de atividades no 

segmento do Patrimônio Cultural;

e) Planilha orçamentária específica deste Edital disponível para download no sistema online de 

inscrição.

f) Link com os currículos da equipe técnica especializada em Patrimônio Cultural e áreas correlatas 

envolvida na proposta;

g) Cópia de ato oficial de tombamento (provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, 

emitido e/ou publicado pelo IPHAN, IPAC ou FGM;

h) Carta de anuência do responsável legal ou representante do Patrimônio Material ou Imaterial, 

concordando com a realização da proposta, caso o proponente não seja proprietário do referido bem 

móvel ou imóvel, ou detentor da manifestação cultural patrimonializada.

i) Documento de identificação (CPF e RG ou documento equivalente) do responsável legal ou 

representante do Patrimônio Material ou Imaterial;

j) Comprovante de que o signatário da declaração é proprietário do referido bem móvel ou imóvel, ou 

detentor da manifestação cultural patrimonializada;

l) (Documento obrigatório apenas para proposta de Patrimônio Material) Declaração de que o 

signatário da declaração detém a propriedade do bem móvel ou integrado.

II. Para Micro Empreendedor Individual (MEI):

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF do Titular MEI proponente;

c) Carteira de Identidade - RG ou documento equivalente do titular MEI proponente;

d) Comprovante de endereço recente, legivelmente datado há no máximo três meses do envio 

(conta de água, luz, telefone, Internet, correspondência bancária, boletos de pagamento e afins, e 

ainda contratos de aluguel que contenham a razão social do MEI cadastrado ou nome do titular do 

MEI, caso contrário, o comprovante de endereço deverá ser acompanhado de declaração do titular 

do documento e dos respectivos RG e CPF do signatário da declaração atestando o endereço do 

proponente;

e) Currículo Cultural e/ou portfólio do titular MEI proponente que comprove a realização de atividades 

no segmento do Patrimônio Cultural;

f) Planilha orçamentária específica deste Edital disponível para download no sistema online de 

inscrição.

g) Link com os currículos da equipe técnica especializada em Patrimônio Cultural e áreas correlatas 

envolvida na proposta;

h) Cópia de ato oficial de tombamento (provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, 

emitido e/ou publicado pelo IPHAN, IPAC ou FGM;

i) Carta de anuência do responsável legal ou representante do Patrimônio Material ou Imaterial, 

concordando com a realização da proposta, caso o proponente não seja proprietário do referido bem 

móvel ou imóvel, ou detentor da manifestação cultural patrimonializada.

j) Documento de identificação (CPF e RG ou documento equivalente) do responsável legal ou 

representante do Patrimônio Material ou Imaterial;

l) Comprovante de que o signatário da declaração é proprietário do referido bem móvel ou imóvel, ou 

detentor da manifestação cultural patrimonializada;

m) (Documento obrigatório apenas para proposta de Patrimônio Material) Declaração de que o 

signatário da declaração detém a propriedade do bem móvel ou integrado.

III. Para Pessoa Jurídica instituição de Direito Privado sem fins lucrativos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da instituição proponente;

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF do responsável legal da instituição proponente;

c) Carteira de Identidade - RG ou documento equivalente do representante legal da instituição 

proponente;

d) Comprovante de endereço da instituição, legivelmente datado há no máximo três meses do envio 

(conta de água, luz, telefone, Internet, correspondência bancária, boletos de pagamento e afins, e 

ainda contratos de aluguel que contenham a razão social da instituição proponente, caso contrário, 

o comprovante de endereço deverá ser acompanhado de declaração do titular do documento e dos 

respectivos RG e CPF do signatário da declaração atestando o endereço da instituição proponente;

e) Página do Estatuto Social que contenha a finalidade cultural da instituição proponente;

f) Ata de eleição e/ou posse do representante legal da instituição proponente;

g) Currículo Cultural e/ou portfólio da instituição proponente que comprove a realização de atividades 

no segmento do Patrimônio Cultural;

h) Planilha orçamentária específica deste Edital disponível para download no sistema online de 

inscrição.

i) Link com os currículos da equipe técnica especializada em Patrimônio Cultural e áreas correlatas 

envolvida na proposta;

j) Cópia de ato oficial de tombamento (provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, 

emitido e/ou publicado pelo IPHAN, IPAC ou FGM;

l) Carta de anuência do responsável legal ou representante do Patrimônio Material ou Imaterial, 

concordando com a realização da proposta, caso o proponente não seja proprietário do referido bem 

móvel ou imóvel, ou detentor da manifestação cultural patrimonializada.

m) Documento de identificação (CPF e RG ou documento equivalente) do responsável legal ou 

representante do Patrimônio Material ou Imaterial;

n) Comprovante de que o signatário da declaração é proprietário do referido bem móvel ou imóvel, ou 

detentor da manifestação cultural patrimonializada;

o) (Documento obrigatório apenas para proposta de Patrimônio Material) Declaração de que o 

signatário da declaração detém a propriedade do bem móvel ou integrado.

III. Para Pessoa Jurídica instituição de Direito Privado com fins lucrativos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da instituição proponente;

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF do responsável legal da instituição proponente;
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c) Carteira de Identidade - RG ou documento equivalente do representante legal da instituição 

proponente;

d) Comprovante de endereço da instituição, legivelmente datado há no máximo três meses do envio 

(conta de água, luz, telefone, Internet, correspondência bancária, boletos de pagamento e afins, e 

ainda contratos de aluguel que contenham a razão social da instituição proponente, caso contrário, 

o comprovante de endereço deverá ser acompanhado de declaração do titular do documento e dos 

respectivos RG e CPF do signatário da declaração atestando o endereço da instituição proponente;

e) Cópia do Contrato Social que contenha a finalidade cultural da instituição proponente;

f) Currículo Cultural e/ou portfólio da instituição proponente que comprove a realização de atividades 

no segmento do Patrimônio Cultural;

g) Planilha orçamentária específica deste Edital disponível para download no sistema online de 

inscrição.

h) Link com os currículos da equipe técnica especializada em Patrimônio Cultural e áreas correlatas 

envolvida na proposta;

i) Cópia de ato oficial de tombamento (provisório ou definitivo), registro especial ou inventário, 

emitido e/ou publicado pelo IPHAN, IPAC ou FGM;

j) Carta de anuência do responsável legal ou representante do Patrimônio Material ou Imaterial, 

concordando com a realização da proposta, caso o proponente não seja proprietário do referido bem 

móvel ou imóvel, ou detentor da manifestação cultural patrimonializada.

l) Documento de identificação (CPF e RG ou documento equivalente) do responsável legal ou 

representante do Patrimônio Material ou Imaterial;

m) Comprovante de que o signatário da declaração é proprietário do referido bem móvel ou imóvel, 

ou detentor da manifestação cultural patrimonializada;

n) (Documento obrigatório apenas para proposta de Patrimônio Material) Declaração de que o 

signatário da declaração detém a propriedade do bem móvel ou integrado.

4.3 Não será aceito o envio de documentos exigidos na inscrição fora do prazo estabelecido, e/ou por 

outro meio que não seja o sistema online de inscrição do Edital.

4.4 Os proponentes poderão informar no Formulário Eletrônico de Inscrição links para sites onde 

estejam hospedados conteúdos de trabalhos relacionados ao segmento do Patrimônio Cultural já 

realizados, a exemplo de YouTube, SoundCloud, 4shared, Facebook, Instagram, entre outros.

4.5 Cada proponente deverá escolher apenas uma das categorias indicadas no item 3.2 para se 

inscrever, não sendo permitido o envio e a premiação de mais de uma proposta por proponente.

4.6 A inscrição implica prévia e integral concordância com as normas deste Edital, seus anexos e 

instrumentos de participação.

4.7 A habilitação das propostas consistirá na verificação da documentação exigida, da pertinência 

da proposta ao objeto do Edital, do perfil do proponente, do período de execução da proposta e do 

cumprimento do disposto nos itens 3.4 e 3.5 quanto ao orçamento.

4.8 A FGM divulgará a relação das propostas habilitadas, no Diário Oficial do Município e no site 

www.fgm.salvador.ba.gov.br até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do último dia de inscrições.

4.9 É de responsabilidade do proponente gravar o registro da inscrição, que é oferecido ao enviar o 

formulário eletrônico no ato da inscrição.

4.10 É de responsabilidade do proponente acompanhar as publicações dos resultados deste Edital, 

conforme os prazos estabelecidos.

4.11 Os proponentes cujas propostas não tenham sido habilitadas poderão apresentar recurso até 03 

(três) dias úteis contados a partir da data de publicação da relação das propostas habilitadas, através 

do endereço eletrônico premiojaimesodre@salvador.ba.gov.br.

4.12 A FGM divulgará a relação final das propostas habilitadas no Diário Oficial do Município e no site 

www.fgm.salvador.ba.gov.br até 03 (três) dias úteis contados a partir do último dia para interposição 

de recurso.

4.13 O recurso de que tratam os itens 4.12 e 4.13 deverá ater-se inconformidades quanto às 

disposições do Edital, não cabendo, portanto, atualizações nas propostas ou envio de documentos 

exigidos no ato da inscrição.

5. DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

5.1 A avaliação e seleção de propostas obedecerão aos seguintes critérios:

a) Relevância para a preservação, salvaguarda, fortalecimento, valorização e dinamização do 

respectivo Patrimônio Cultural no contexto do Município do Salvador;

b) Mérito da proposta (técnico e conceitual);

c) Viabilidade de execução e razoabilidade do orçamento;

d) Perfil e experiência do proponente e equipe técnica especializada em Patrimônio Cultural e áreas 

correlatas;

e) Caráter inclusivo e estímulo à diversidade cultural.

5.2 A Comissão de Seleção será constituída por 01 (um) técnico da FGM, que a presidirá, e, ao menos, 

04 (quatro) representantes da sociedade civil, de notório saber e experiência em análise e gestão 

de propostas nos segmentos do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, podendo ser convocados 

profissionais habilitados no Cadastro de Pareceristas da Fundação Gregório de Mattos.

5.3 Os membros da Comissão de Seleção não poderão avaliar as propostas inscritas no Edital:

I. Que tenham interesse direto na proposta;

II. Que sejam integrantes da equipe técnica da proposta;

III. Que tenham tido vínculo societário ou trabalhista nos últimos 02 (dois) anos junto ao proponente;

IV. Que estejam litigando judicial ou administrativamente junto ao proponente;

V. Que tenham, entre os beneficiários da proposta, cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

5.4 As etapas de avaliação e pré-seleção das propostas deverão ser acompanhadas e fiscalizadas 

por, pelo menos, 01 (um) representante do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), membro 

da representação da Sociedade Civil, designado em Plenária pelo órgão, em atendimento ao disposto 

no Art. 6º da Lei 8.551/2014.

5.5 O resultado da avaliação e pré-seleção, com a relação dos proponentes pré-selecionados e 

suplentes, será publicado no Diário Oficial do Município e no site www.fgm.salvador.ba.gov.br, em até 

30 (trinta) dias úteis após publicação do resultado final da habilitação. 

5.6 Da decisão da Comissão de Seleção poderá caber recurso no período máximo de até 03 (três) 

dias úteis, contados a partir da data de divulgação do resultado da pré-seleção, por meio do endereço 

eletrônico: premiojaimesodre@salvador.ba.gov.br.

5.7 Os recursos deverão ser embasados expressamente em possíveis inconformidades do resultado 

em relação às disposições deste Edital.

5.8 A Comissão de Seleção responderá aos recursos interpostos e publicará o resultado final 

no Diário Oficial do Município e no site www.fgm.salvador.ba.gov.br, até 03 (três) dias úteis após 

decorrido o prazo para interposição.

5.9 A FGM divulgará a relação final das propostas selecionadas no Diário Oficial do Município e no 

site www.fgm.salvador.ba.gov.br até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do último dia para 

interposição de recurso.

6. DO PAGAMENTO DO PRÊMIO

6.1 A assinatura do Termo de Compromisso está condicionada ao envio de documentação 

complementar obrigatória, em formato PDF, através do endereço eletrônico: premiojaimesodre@

salvador.ba.gov.br., até às 23h59, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 

divulgação do resultado final da seleção.

6.2 É de responsabilidade do proponente a correta entrega da documentação complementar 

obrigatória no prazo estabelecido no item 6.1 e ratificado na publicação do resultado de seleção.

6.3 Para o proponente que enviar a documentação complementar obrigatória até o horário 

estabelecido na publicação do resultado da avaliação e seleção e for identificado alguma pendência 

nos documentos, a FGM entrará em contato através do e-mail cadastrado no ato da inscrição para que 

o mesmo realize a correção e/ou complementação dos documentos até o prazo final determinado 

no item 6.1.

6.4 A falta da apresentação de qualquer dos documentos complementares obrigatórios elencados 

ou a apresentação de documentos vencidos, inválidos, incompletos e/ou em desacordo com 

o estabelecido, implicará a desclassificação da proposta, sendo comunicado ao proponente a 

motivação e convocado o suplente por ordem de classificação.

6.5 Documentação complementar exigida para assinatura do Termo de Compromisso:

6.5.1 No caso de Pessoa Física:

a) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, podendo ser impresso a partir do site www.receita.

fazenda.gov.br;

b) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Tributários, 

podendo ser impresso a partir do site www.sefaz.ba.gov.br;

c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão de Débitos Mobiliários, podendo 

ser impresso a partir do site www.sefaz.salvador.ba.gov.br ou declaração de não inscrito, retirada na 
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sede da SEFAZ Municipal;

d) Comprovante de regularidade com o TST - Tribunal Superior do Trabalho, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, podendo ser impresso a partir do site www.tst.jus.br/certidão;

e) Declaração quanto ao atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

referente ao trabalho de menores de dezesseis anos e menores de dezoito em condições perigosas 

ou insalubres; 

f) Declaração, conforme determinado no Decreto Municipal nº 23.781/2013 e na Instrução Normativa 

nº 003/2013, que dispõe sobre a vedação do nepotismo;

g) Declaração de cessão de direitos patrimoniais relativos à proposta, nos termos do Art. 93 da Lei 

Federal nº 14.133/2021;

h) Comprovante do Banco Bradesco de conta corrente ou poupança, contendo o nome e CPF do 

proponente, conforme declarado no ato da inscrição;

i) Comprovante de Situação Cadastral no CPF do proponente;

j) Cópia do cartão ou comprovante do PIS/PASEP ou NIT.

6.5.2 No caso de Micro Empreendedor Individual - MEI:

a) Cópia do Certificado de Micro Empreendedor Individual (MEI) em vigor, devidamente registrado, 

com as últimas alterações ocorridas ou respectiva consolidação;

b) Cópia de comprovante de endereço no Município do Salvador do titular do MEI;

c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, podendo ser impresso a partir do site www.receita.

fazenda.gov.br;

d) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Tributários, 

podendo ser impresso a partir do site www.sefaz.ba.gov.br;

e) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal, Certidão de Débitos Mobiliários, podendo ser 

impresso a partir do site www.sefaz.salvador.ba.gov.br; 

f) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certificado 

de Regularidade do FGTS - CRF, podendo ser impresso a partir do site www.caixa.gov.br;

g) Comprovante de regularidade junto ao TST - Tribunal Superior do Trabalho, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, podendo ser impresso a partir do site www.tst.jus.br/certidão;

h) Declaração quanto ao atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

referente ao trabalho de menores de dezesseis anos e menores de dezoito em condições perigosas 

ou insalubres;

i) Declaração, conforme determinado no Decreto Municipal nº 23.781/2013 e na Instrução Normativa 

nº 003/2013, que dispõe sobre a vedação do nepotismo;

j) Declaração de cessão de direitos patrimoniais relativos à proposta, nos termos do Art. 93 da Lei 

Federal nº 14.133/2021;

l) Comprovante do Banco Bradesco de conta corrente, contendo a razão social e CNPJ do proponente, 

conforme declarado no ato da inscrição;

m) Comprovante de Situação Cadastral no CPF do titular MEI.

6.5.3 No caso de proponente Pessoa Jurídica instituição de Direito Privado com ou sem fins lucrativos:

a) Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social vigente, devidamente registrado, com as últimas 

alterações ocorridas ou respectiva consolidação;

b) Cópia de comprovante de endereço no Município do Salvador da sede da instituição;

c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, podendo ser impresso a partir do site www.receita.

fazenda.gov.br;

d) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Tributários, 

podendo ser impresso a partir do site www.sefaz.ba.gov.br;

e) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal, Certidão de Débitos Mobiliários, podendo ser 

impresso a partir do site www.sefaz.salvador.ba.gov.br;

f) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certificado 

de Regularidade do FGTS - CRF, podendo ser impresso a partir do site www.caixa.gov.br;

g) Comprovante de regularidade com o TST - Tribunal Superior do Trabalho / Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, podendo ser impresso a partir do site www.tst.jus.br/certidão; 

h) Declaração quanto ao atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

referente ao trabalho de menores de dezesseis anos e menores de dezoito em condições perigosas 

ou insalubres; 

i) Declaração, conforme determinado no Decreto Municipal nº 23.781/2013 e na Instrução Normativa 

nº 003/2013, que dispõe sobre a vedação do nepotismo;

j) Declaração de cessão de direitos patrimoniais relativos à proposta, nos termos do Art. 93 da Lei 

Federal nº 14.133/2021;

l) Cópia do instrumento de constituição de poderes do representante legal devidamente arquivado no 

Órgão competente ou certidão;

m) Comprovante do Banco Bradesco de conta corrente, contendo a razão social e CNPJ do proponente 

conforme declarado no ato da inscrição;

n) Comprovante de Situação Cadastral no CPF do responsável legal da instituição proponente.

6.6 Os proponentes autodeclarados negros (pretos ou pardos) selecionados na reserva de cotas, 

além dos documentos descritos no Item 6.5.1, deverão enviar, para fins de eventual análise, os 

seguintes anexos:

a) 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco); nas extensões JPG, JPEG ou PNG e possuir 

dimensões máximas de 2 MB (megabytes) por arquivo, na qual o proponente esteja com a postura 

correta com a coluna bem alinhada; não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida; que não 

esteja usando óculos, boné, touca e similares; que não esteja usando nenhum tipo de maquiagem. 

b) 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco), nas extensões JPG, JPEG ou PNG e possuir 

dimensões máximas de 2 MB (megabytes) por arquivo, na qual o proponente esteja com a postura 

correta com a coluna bem alinhada; não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida; que não 

esteja usando óculos, boné, touca e similares; que não esteja usando nenhum tipo de maquiagem.

c) Um vídeo curto, nas extensões MP4, AVI ou WMV (Microsoft), no qual deverá se se apresentar e 

formalizar a sua declaração informando nome completo e com qual cor/raça se autodeclara.

6.6.1 Em se tratando de Pessoa Jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, devem ser 

enviadas fotos coloridas e vídeos, seguindo as mesmas orientações acima, do quadro diretor de 

autodeclarados negros (pretos ou pardos).

6.6.2 As fotos que serão enviadas devem seguir o mesmo padrão das fotos de documentos oficiais.

6.7 No caso de proponente Pessoa Física ou representante legal de instituição de Direito Privado ser 

de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada em acréscimo, comprovante de permanência 

legal no país.

6.8 O proponente deve estar livre de pendências, inadimplências ou falta de prestação de contas 

junto a Fundação Gregório de Mattos e ao Município do Salvador, podendo implicar a qualquer tempo 

em desclassificação da proposta e convocação de suplente.

6.9 O pagamento ocorrerá em parcela única, após a entrega dos documentos e assinatura de Termo 

de Compromisso, até 05 (cinco) dias antes da data prevista para início da execução da proposta, 

conforme roteiro de execução apresentado no ato da inscrição.

6.10 O pagamento dos prêmios previstos neste Edital será necessariamente efetuado em Conta 

Corrente ou de Poupança, em nome do proponente contemplado, pessoa física ou jurídica, conforme 

declarado no ato da inscrição, em agência do Banco Bradesco, conforme o disposto no Decreto 

Municipal 23.856/2013.

6.11 O pagamento dos prêmios fica sujeito à disponibilidade financeira da Fundação Gregório de 

Mattos e ao regular andamento dos trâmites formais envolvidos.

7. DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

7.1 O proponente premiado deverá apresentar a Comprovação do Cumprimento do Objeto, em 

formulário específico a ser fornecido pela FGM, até 30 (trinta) dias após o término da execução da 

proposta. A Comprovação do Cumprimento do Objeto deverá conter os seguintes documentos:

I. Ofício de encaminhamento;

II. Relatório de Cumprimento do Objeto;

III. Materiais que comprovem a execução da atividade, por exemplo: fotografias, vídeos, cartazes, 

catálogos, clipagem, disponibilizados em CDs ou DVDs.

7.2 A aprovação do Relatório de Cumprimento do Objeto fica condicionada à verificação da 

regularidade dos documentos apresentados, conforme previsto neste capítulo, bem como à 

certificação do cumprimento das etapas de execução correspondente, mediante parecer do setor da 

FGM responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução da proposta.

7.3 A Comprovação do Cumprimento do Objeto de que trata este item não exime o proponente 

premiado de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Município e a 

outros órgãos de controle interno e externo da Administração Pública, nos termos da legislação 

específica vigente.
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7.4 A omissão na apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto ou a sua não aprovação, 

implica a obrigação de devolução dos recursos liberados e sujeitará o proponente premiado às 

penalidades descritas no Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.5 A inexecução parcial ou total do Cronograma de execução da proposta premiada está sujeita às 

penalidades previstas no Termo de Compromisso anexo I.

7.6 Da decisão que rejeitar a Comprovação do Cumprimento do Objeto ou que a desaprove, caberá 

recurso conforme dispõe o Art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.7 Caso a proposta gere produtos como CDs, cartilhas, ou qualquer material para pesquisa e/ou 

acervo, 10% (dez) deverá ser entregue à FGM juntamente com o relatório de cumprimento do objeto. 

Esse material será distribuído para as bibliotecas das escolas municipais, bibliotecas comunitárias 

e instituições de apoio à leitura.

8. DAS PREMIAÇÕES DESTINADAS PARA NEGROS

8.1 Ao proponente negro (preto ou pardo), é reservado 30% (trinta por cento) das premiações, na 

forma de equidade na destinação dos recursos do parágrafo único do artigo 27 da Lei Municipal 

nº 9.451/2019 - Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, devendo o 

proponente observar também, no ato da inscrição, além das condições gerais estabelecidas nesta 

chamada pública, as condições previstas neste Item, para que possa fazer uso das prerrogativas 

disciplinadas em lei e nesta chamada pública.

8.2 Para efeitos do previsto nesta chamada pública, considera-se negro (preto ou pardo) aquele 

que assim se declarar identificando-se como de cor preta ou parda, da raça/etnia negra, conforme 

classificação raça/cor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

8.3 O proponente julgando-se amparado pelas disposições legais poderá concorrer, sob sua inteira 

responsabilidade, às premiações reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos).

8.4 A declaração é facultativa, ficando o proponente submetido às regras gerais estabelecidas nesta 

chamada pública, caso não opte pela reserva de premiações.

8.5 O proponente negro (preto ou pardo) que pretende concorrer às premiações reservadas deverá, 

sob as penas da lei, assinalar esta condição no campo específico do Formulário Eletrônico de 

Inscrição, expressamente se autodeclarando negro (preto ou pardo).

8.6 O proponente negro (preto ou pardo) participará do processo de seleção em igualdade de 

condições com os demais proponentes, no que concerne às exigências estabelecidas nesta chamada 

pública.

8.7 Os proponentes destinatários da reserva de premiações a negros (pretos ou pardos) concorrerão 

também às premiações destinadas à ampla concorrência, ficando vedado restringir-lhes o acesso 

às premiações reservadas.

8.9 A averiguação para autodeclaração de proponentes negros (pretos ou pardos) será realizada de 

forma telepresencial, formato no qual a comissão de Averiguação, composta por membros do poder 

público e da sociedade civil, se reunirá na sede da FGM e os proponentes pré-selecionados deverão 

se apresentar por meio de vídeo chamada ao vivo para que seja feita a heteroidentificação.

8.9.1 A convocação para se apresentar à Comissão de Averiguação de proponente negro (preto ou 

pardo) será publicada em Diário Oficial do Município e no site www.fgm.salvador.ba.gov.br, junto com 

o resultado da avaliação e seleção.

8.9.2 A não apresentação do proponente na videochamada ao vivo no dia e horário marcados 

implicará na desclassificação da proposta.

8.9.3 O proponente negro (preto ou pardo) receberá orientações, bem como link para acesso à 

videochamada ao vivo, para a realização da verificação através de e-mail cadastrado no ato da 

inscrição.

8.9.4 O proponente deve se apresentar para a averiguação estando em ambiente iluminado, com luz 

incidente de frente, de preferência com luz natural, e não poderá estar usando óculos, boné, touca e 

similares, além disso não poderá estar usando nenhum tipo de maquiagem.

8.9.5 Será facultada, em turno oposto às apresentações telepresenciais, no mesmo dia, a averiguação 

presencial, para o caso do proponente que tenha impossibilidade de se apresentar virtualmente. 

8.9.6 Para fins de verificação, a Comissão de Averiguação de proponente negro (preto ou pardo) 

considerará as características fenotípicas do proponente (relacionadas ao grupo étnico-racial tutelado 

pela norma que instituiu as cotas), ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

8.10 A qualquer tempo, em caso de dúvida ou denúncia, o proponente poderá ser chamado para se 

apresentar presencialmente em dia e hora estabelecidos pela Fundação Gregório de Mattos e o não 

comparecimento implicará na desclassificação da proposta.

8.10.1 Sendo detectada a falsidade da declaração, o proponente, ainda que já tenha assinado o Termo 

de Compromisso e/ou recebido os recursos da Premiação, ficará sujeito à anulação da sua premiação 

e devolução dos recursos recebidos, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado 

o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Serão de responsabilidade do proponente todas as despesas decorrentes de sua participação 

neste Edital.

9.2 Não serão selecionadas propostas cujos conteúdos desvalorizem, incentivem a violência ou 

exponham as mulheres à situação de constrangimento, sob pena de aplicação de sanções    conforme 

disposto na Lei Estadual n° 12.573/2012.

9.3 É vedada a divulgação de conteúdos pedófilos, homofóbicos, de discriminação racial, de 

desqualificação da mulher ou ainda de apologia ao uso de drogas, sob pena de aplicação de multa 

conforme disposto na Lei Estadual n° 12.573/2012, ou mesmo a cessão do espaço de apresentação 

nas atividades selecionadas por este Edital para divulgação dos referidos conteúdo.

9.4 É de responsabilidade do proponente a veracidade das informações prestadas e a autenticidade 

dos documentos apresentados, respondendo na esfera cível, criminal e administrativa caso seja 

constatada falsidade.

9.5 É de responsabilidade do proponente informar um endereço eletrônico (conta de e-mail) válido, 

por meio do qual serão realizadas as comunicações com os selecionados.

9.6 O proponente é responsável pelas licenças necessárias para a execução da proposta, emitidas 

pelos órgãos públicos de fiscalização e de controle, e deverá prever os custos das referidas licenças 

na planilha orçamentária da proposta.

9.7 O proponente, no ato da inscrição neste Edital, declara que todos os elementos ou qualquer 

tipo de trabalho utilizado ou incluído na atividade cultural proposta não violam qualquer direito 

de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva 

responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, 

decorrente da exibição ou uso de trabalhos de terceiros.

9.8 O proponente deverá ceder à FGM, nos termos do Art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, todos 

os direitos patrimoniais relativos à proposta, assinando declaração constante no anexo V deste 

Edital, e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades 

competentes.

9.9 É facultada ao setor da FGM responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução 

da proposta, promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução dos processos.

9.10 O proponente obriga-se a divulgar, em destaque, as marcas disponibilizadas pela FGM, em todas 

as peças de promoção e divulgação da proposta premiada e nos eventos e ações dela decorrentes, de 

acordo com o padrão de identidade visual fornecido e com as diretrizes de comunicação da Prefeitura 

do Salvador, mediante aprovação prévia.

9.11 O proponente deverá citar verbalmente o apoio e financiamento da FGM e Prefeitura do Salvador 

durante a realização de eventos concernentes à proposta premiada, em apresentações públicas e 

entrevistas concedidas.

9.12 Caso a proposta não seja executada conforme estabelecido no cronograma de execução, serão 

adotadas medidas administrativas e jurídicas cabíveis.

9.13 Após firmado o Termo de Compromisso, qualquer alteração no cronograma de execução 

apresentado somente poderá ser feita após formalização de pedido e aprovação pela FGM.

9.14 A FGM não se responsabiliza por possíveis falhas de envio eletrônico ou incompatibilidade de 

arquivos digitais anexados ao formulário de inscrição.

9.15 O proponente deverá imprimir ou gravar por seus próprios meios o formulário de inscrição 

oferecido pelo sistema após o envio do mesmo, a título de registro.

9.16 A inscrição efetuada implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.

9.17 As situações que não estiverem reguladas por este Edital, bem como pelas demais normas 

aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de análise do titular da FGM, observada a 

legislação pertinente.

Salvador, 06 de outubro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

ANEXO I

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO N° 00XX/2022

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS E 
....................., PREMIADO (A) NO EDITAL 005/2022 PRÊMIO JAIME SODRÉ DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
ANO II
 
A FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS - FGM, fundação com personalidade jurídica de direito público, 
integrante da administração indireta do Município de Salvador, vinculada à Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo - SECULT, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.185.234/0001-28, com sede na Ladeira 
da Barroquinha, 2 - Centro, nesta Capital, neste ato representada por seu Presidente Sr. Fernando 
Ferreira de Carvalho, na forma do seu Estatuto, doravante denominada FGM, e do outro lado ..........
......................................, (qualificação - nacionalidade, profissão, RG, CPF/MF (ou CNPJ se for pessoa 
jurídica) e endereço completo), doravante denominado (a) COMPROMITENTE, firmam o presente 
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Termo de Compromisso nos termos do Edital nº 005/2022 - Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio 

Cultural Ano II, que se regerá nos termos do Artigo 216 da Constituição Federal, Lei Complementar 

Federal nº 101/2000, Decreto Federal nº. 5.753/2006, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal 

nº 4.484/1992, Lei Municipal nº 8.550/2014, Lei Municipal nº 8.551/2014, Lei Ordinária Municipal 

nº 9.619/2022, Decreto Municipal n° 27.179/2016, Decreto Municipal n° 29.489/2018, e demais 

legislações pertinentes, de acordo com o Processo nº ...................... que integra este Instrumento 

independentemente de transcrição, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Compromisso a realização da proposta artístico-cultural “...................

................” nos termos do Cronograma de Execução apresentado pelo (a) COMPROMITENTE, conforme 

as disposições da Chamada Pública em referência, aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação e 

Acompanhamento, mediante o recebimento de prêmio em recursos financeiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO PRÊMIO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor bruto do Prêmio é de R$ ............................. (...............................), nos termos do Capítulo 2. 

do referido Edital, sobre o qual incidirá retenção tributária consoante a Lei Federal 8.981/1995 e 

Solução de Divergência COSIT nº 9 de 16 de julho de 2012.

Os recursos destinados à Premiação de que trata este Termo de Compromisso são oriundos da Fonte 

500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos, Projeto/Atividade: 118400 - Salvador Ontem, Hoje e 

Sempre - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA O REPASSE

O valor líquido do prêmio será depositado na conta bancária nº ............................, Agência ........., 

Banco Bradesco, em nome/razão social do (a) COMPROMITENTE, CPF/CNPJ nº ........................., após 

assinatura deste Termo e, pelo menos, 05 (cinco) dias antes do início da execução da proposta, 

conforme Cronograma de Execução apresentado pelo(a) COMPROMITENTE no ato da inscrição da 

proposta, caso esteja livre de pendências ou inadimplências junto a Fundação Gregório de Mattos e 

ao Município do Salvador.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA

Este Termo de Compromisso terá vigência de .... de .... a .... de .....

PARÁGRAFO 1º. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, apenas uma vez, mediante solicitação 

escrita e devidamente justificada do (a) COMPROMITENTE, desde que aceita pela FGM, com 

recebimento formal em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo consignado;

PARÁGRAFO 2º. As alterações deste Termo de Compromisso que se fizerem necessárias dar-se-ão 

mediante assinatura de Termo Aditivo, formalizado através de processo específico.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES

Para consecução do objeto deste Termo de Compromisso, caberá às Partes:

I - À FGM:

a) Efetuar o pagamento relativo ao Prêmio, ao (à) COMPROMITENTE, nos termos das Cláusulas 

Segunda e Quarta deste Termo de Compromisso;

b) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e realização da proposta;

c) Avaliar e deliberar sobre eventuais alterações solicitadas pelo proponente que venham modificar 

a proposta aprovada;

d) Avaliar e aprovar a aplicação às marcas disponibilizadas pela FGM nos materiais de divulgação e 

produtos resultantes da proposta.

II - AO (À) COMPROMITENTE (A)

a) Desenvolver e realizar proposta premiada pela FGM no Edital nº 00X/2022 Prêmio Jaime Sodré de 

Patrimônio Cultural Ano II conforme apresentada;

b) Aplicar os recursos no desenvolvimento e realização da proposta premiada;

c) Permitir e colaborar com o acompanhamento e a fiscalização da execução da proposta;

d) Responsabilizar-se pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), 

bem como quaisquer outros resultantes da execução da proposta;

e) Ceder à FGM, nos termos do Art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, todos os direitos patrimoniais 

relativos à proposta e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das 

autoridades competentes;

f) Solicitar e justificar com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias eventuais alterações que 

venham modificar a proposta aprovada;

g) Incluir em todo material de divulgação e produtos resultantes da proposta as logomarcas 

disponibilizadas, com aprovação prévia da FGM;

h) Encaminhar à FGM, em até 30 (trinta) dias do término da execução da proposta, o Relatório de 

Cumprimento do Objeto, elaborado de acordo com as orientações da FGM e as constantes no Edital 

00X/2022.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

Caso o (a) COMPROMITENTE incorra em inadimplemento das obrigações por ele assumidas, ser-lhe-

ão aplicadas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, as sanções previstas no Art. 156 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, a qual rege este Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO 1º Pela inexecução parcial da proposta premiada, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao COMPROMITENTE as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa, de 10 a 30% do valor da quantia recebida, a depender do prejuízo causado à Administração 

Pública Municipal, sendo a porcentagem estabelecida a critério da FGM;

c) Suspensão temporária de participação em editais da FGM e impedimento de contratar com a 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, por prazo não superior a 2 

(dois) anos;

PARÁGRAFO 2º total do objeto deste Termo de Compromisso, o (a) COMPROMITENTE, garantida a 

prévia defesa, estará sujeito(a) às seguintes sanções:

a) Multa, de 10 a 30% do valor da quantia recebida, a depender do prejuízo causado à Administração 

Pública Municipal, sendo a porcentagem estabelecida a critério da FGM;

b) Suspensão temporária de participação em editais da FGM por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta 

de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

PARÁGRAFO 3º As sanções previstas no parágrafo 2º poderão ser aplicadas cumulativamente.

PARÁGRAFO 4º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO 5º A aplicação das sanções previstas no parágrafo 2º não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o presente Termo de Compromisso poderá ser 

rescindido, independentemente de interpelação judicial, nos casos de inexecução, total ou parcial, 

com as consequências legais, nos termos da legislação que o rege.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

O presente Termo de Compromisso será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Município, 

nos termos da legislação específica.

CLÁUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Consideram-se partes integrantes do presente termo, como se nele estivessem aqui transcritos:

I. Cópia do Edital 00X/2022 - Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural Ano II e seus anexos;

II. Cópia do Processo Administrativo nº ............................;

III. Cópia do Formulário de Apresentação da Proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Elege-se o Foro da Comarca da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, com expressa renúncia 
a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes do 
presente Termo de Compromisso e que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa.

Estando justas e acordes assinam as partes o presente instrumento em uma via impressa e 
disponibilizado em PDF de igual teor, depois de lido e achado conforme.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

..............................................................................
PELA FGM

................................................................................
(PELO/A) COMPROMITENTE

ANEXO II (PESSOA FÍSICA)

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.781/2013 E À INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 003/2013, QUE DISPÕEM SOBRE A VEDAÇÃO DO NEPOTISMO.

Declaro sob as penas da lei, junto ao Município do Salvador/BA, não possuir familiar agente político, 

detentor de cargo em comissão/função de confiança, lotado no órgão/entidade da Prefeitura Municipal 

do Salvador destinatário dos serviços contratados ou que seja responsável pela contratação ou 

gestão da avença, bem como de autoridades hierarquicamente superiores, em conformidade com 

o disposto no Decreto Municipal nº 23.781/2013, bem como na Instrução Normativa nº 003/2013, 

publicada por meio da Portaria 196/2013.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

.................................................................................

Assinatura

ANEXO III (PESSOA FÍSICA)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988.

Declaro sob as penas da lei, junto ao Município do Salvador/BA, que não emprego profissionais 

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou 

menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob 

condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da 

Constituição Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

.................................................................................

Assinatura

ANEXO II (PESSOA JURÍDICA) 

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.781/2013 E À INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 003/2013, QUE DISPÕEM SOBRE A VEDAÇÃO DO NEPOTISMO. 

Declaro sob as penas da lei, junto ao Município do Salvador/BA, que o sócio com poder de decisão 

ou administrador da empresa......................................................................, inscrita no CNPJ sob n° ......

......................................., não possui familiar agente político, detentor de cargo em comissão/função 

de confiança, lotado no órgão/entidade da Prefeitura Municipal do Salvador destinatário dos 

serviços contratados ou que seja responsável pela contratação ou gestão da avença, bem como de 

autoridades hierarquicamente superiores, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 

nº 23.781/2013, bem como na Instrução Normativa nº 003/2013, publicada por meio da Portaria 

196/2013.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

...............................................................................................................................

(Assinatura do representante legal da empresa - SÓCIO ou ADMINISTRADOR)

ANEXO III (PESSOA JURÍDICA)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7°, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988.

Declaro sob as penas da lei, junto ao Município do Salvador/BA, que a empresa ...............................

..............................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................................, não possui 

em seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer 

trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

...............................................................................................................................

(Assinatura do representante legal da empresa - SÓCIO ou ADMINISTRADOR)

ANEXO IV (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS

Eu, (compromitente)........................................................., inscrito sob o CPF/ CNPJ ......................................

......., responsável pela proposta ............................................., declaro para os devidos fins, nos termos 

do Art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, que todos os direitos patrimoniais relativos à proposta 

________________________ ficam cedidos à Fundação Gregório de Mattos e autorizo sua execução 

conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Salvador, ............. de ......................................... de ................

.................................................................................

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR 

RETIFICAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO

54º LEILÃO DE SUCATAS APROVEITÁVES

PUBLICADO NO DOM Nº 8.375, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022, PÁG. 38.

ONDE SE LÊ:
54º LEILÃO DE SUCATAS APROVEITÁVES

LEIA-SE:
54º LEILÃO DE VEÍCULOS E SUCATAS APROVEITÁVES

Salvador, 5 de outubro de 2022.

MARCOS FERNANDO RODRIGUES NAVARRO
Presidente da Comissão Especial de Leilão

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - 
SEINFRA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Unidade de Gestão do Projeto Novo Mané Dendê, constituída pelo Decreto nº 30.449, de 07 de 
novembro de 2018, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), 
torna público para conhecimento dos interessados que está recebendo a COTAÇÃO DE PREÇO para 
o seguinte objeto:

Aquisição de sistema de contentores subterrâneos para acondicionamento de resíduos sólidos 
urbanos, incluindo fornecimento de materiais e mão-de-obra para instalação do equipamento.

As propostas de preço deverão ser apresentadas em até 06 dias úteis a partir da publicação no Diário 
Oficial do Município de Salvador.

Maiores esclarecimentos e solicitação das especificações técnicas do equipamento por meio do 

e-mail da UGP/SEINFRA: ugp.manedende@salvador.ba.gov.br 

Salvador, 06 de outubro de 2022.

JESSÉ MOTTA CARVALHO FILHO

Diretor Geral

Unidade de Gestão do Projeto Novo Mané Dendê
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AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO N° 10/2022 - SUB JUDICE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2018

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, INFORMA o nome do 

candidato desclassificado no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 03/2018, para a função abaixo 

relacionada, tendo em vista o Aviso de Convocação n° 09/2022 - Sub Judice, por não ter comparecido 

dentro do prazo estipulado no ato convocatório para assinatura do contrato.

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOME CPF INSCRIÇÃO CLAS
PROCESSO 
JUDICIAL

TIAGO CONCEIÇÃO 
DO NASCIMENTO

029.17X.
XXX-XX

TEN03201820359 4º
0516424- 

81.2019.8.05.0001

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 06 de outubro de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pela Portarias SMS nº 911/2019 
e 184/2021, conforme parecer, divulga o resultado de Julgamento de Recurso, referente ao 
Chamamento Público abaixo especificado:

Chamamento Público SMS n. º 014/2020 
Processo SMS n° 6.955/2020
Objeto: Seleção pública destinada à escolha de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como organização social na área de saúde, para celebrar contrato de gestão visando 
a transferência de atividades de planejamento, gestão, operacionalização e execução das ações e 
serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento Paripe.

Os Recursos Administrativos interpostos pelas Entidades: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E 
PROMOÇÃO SOCIAL – PROVIDA, INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH, foram conhecidos, 
por serem tempestivos, para no mérito serem julgados IMPROCEDENTES, na forma do parecer desta 
Comissão, acolhido pelo Exmo. Sr.  Secretário Municipal da Saúde. 

Em cumprimento da Decisão Judicial proferida em sede de Mandado de Segurança n° 8131376-
86.2022.8.05.0001 suspendendo os efeitos da Portaria nº 337/2022, até ulterior deliberação quanto 
ao Recurso Administrativo, esta Comissão reconduz o Instituto de Gestão e Humanização – IGH, 
participando do procedimento do Chamamento Público, sendo reavaliada a sua documentação 
apresentada no Envelope A – Proposta de Trabalho.

O parecer encontra-se disponível no portal www.compras.salvador.ba.go.br.

Salvador, 13 de outubro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público/SMS

RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE TRABALHO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pelas Portarias SMS nº 911/2019 
e 184/2021, conforme parecer, divulga o resultado de Julgamento do Envelope A – Proposta de 
Trabalho, referente ao Chamamento Público abaixo especificado:

Chamamento Público SMS n. º 018/2020 

Processo SMS n° 7.317/2020

Objeto: Seleção pública destinada à escolha de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

qualificada como organização social na área de saúde, para celebrar contrato de gestão visando 

a transferência de atividades de planejamento, gestão, operacionalização e execução das ações e 

serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento Pirajá/Santo Inácio.

INSTITUIÇÕES CLASSIFICADAS
NOTA FINAL 

(NF)

1 INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH 16,74

2 INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA – ISAC 13,30

3 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA – S3 
ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE

12,82

INSTITUIÇÕES DESCLASSIFICADAS: 
INSTITUTO 2 DE JULHO – PROJETOS, PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS.
O parecer desta Comissão encontra-se disponível no portal www.compras.salvador.ba.gov.br.

Fica aberto o prazo para interposição de Recurso Administrativo, na forma da Seção B, item 7, 
subitem 7.2 do Edital.

O Processo Administrativo está com vista franqueada aos interessados nos dias úteis das 13:00h 
às 17:00h na COPEL/SMS, situada na Rua da Grécia, nº 03, Edf. Caramuru, 6º andar – Comércio – 
Salvador-Ba.

Salvador, 13 de outubro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público/SMS

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
prorrogada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 131/2022: contratação de pessoa jurídica prestadora de 
serviços de saúde para atuar em regime de gerenciamento complementar com o Poder Público 
Municipal na Unidade de Saúde Alfredo Bureau, conforme Termo de Referência. As propostas 
deverão ser apresentadas em até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município 
de Salvador / Bahia.
O processo administrativo nº 132467/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms5@salvador.ba.gov.br 
onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 13 de outubro de 2022.

PALOMA MENDONÇA
Coordenadora

RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, com base na Lei Municipal nº 9.631/2014, Decreto 
Municipal 28.232/2016, Lei 8.666/93 na sua atual redação, Lei nº 8080/1990, Decreto 7508/2011, Lei 
Municipal 8.421/2013, Portaria SMS nº. 344/2021 e demais normas e regulamentações aplicáveis, 
torna público para conhecimento dos interessados o resultado do seguinte certame:

Chamamento Público - SMS n.º 012/2019.
Processo n.º 15.966/2019-SMS 
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 
E SEM FINS LUCRATIVOS OU FILANTRÓPICAS QUE NÃO ESTÃO INSERIDAS NA POLÍTICA DE 
CONTRATUALIZAÇÃO OU HABILITADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA.

LISTA DE PRESTADORES HABILITADOS 

 Nº DO PROCESSO Nº CNES PRESTADORES

  132579/2022 0005053 CLINICA MEU EXAME LTDA

 132587/2022 2989654
MSCLIN SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

LTDA

  173609/2021 3212955
CLÍNICA DE MOLÉSTIAS OCULARES SOCIEDADE 

SIMPLES - CLOB

 173617/2021 3774929
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LUIZ MOURA BASTOS 

LTDA - CLIOMB 

  173645/2021 2389789
 CENTRO DE DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE 

LTDA - OSTEO  

Salvador, 13 de outubro de 2022.

EDER DE CARVALHO LIMA
Presidente da Comissão de Chamamento Público.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

Fundação Gregório de Mattos - FGM 

EDITAL 005/2022

PRÊMIO JAIME SODRÉ DE PATRIMÔNIO CULTURAL ANO II

Publicado no DOM do dia 07/10/2022
Retificado por conter incorreções
A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de Direito Público, 
integrante da Administração Indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura 
e Turismo - SECULT, visando promover, fomentar e apoiar ações de preservação, salvaguarda, 
fortalecimento, valorização e dinamização do Patrimônio Cultural de Salvador, torna pública a 
retificação do Edital 005/2022 Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural Ano II, destinado a 
Pessoas Físicas, Micro Empreendedores Individuais (MEI), Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com 
fins lucrativos e sem fins lucrativos, com finalidade cultural declarada em Contrato Social ou Estatuto 
Social, que desenvolvam iniciativas, projetos e ações relacionados ao Patrimônio Cultural (Material e 
Imaterial), nos termos do Artigo 216 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, 
Decreto Federal nº. 5.753/2006, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/1992, Lei 
Municipal nº 8.550/2014, Lei Municipal nº 8.551/2014, Lei Ordinária Municipal nº 9.619/2022, Decreto 
Municipal n° 27.179/2016, Decreto Municipal n° 29.489/2018, e demais legislações pertinentes, 
observadas, ainda, as condições e exigências estabelecidas no referido Edital.

1. Onde se lê:

3.2 Serão premiadas 13 (dezenove) propostas de acordo com os segmentos, categorias e valores 
abaixo:

a) Patrimônio Material Categoria 1 - 01 (uma) proposta de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
b) Patrimônio Material Categoria 2 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
c) Patrimônio Imaterial Categoria 1 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
d) Patrimônio Imaterial Categoria 2 - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
e) Educação Patrimonial - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Leia-se:

3.2 Serão premiadas 13 (treze) propostas de acordo com os segmentos, categorias e valores abaixo:

a) Patrimônio Material Categoria 1 - 01 (uma) proposta de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
b) Patrimônio Material Categoria 2 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
c) Patrimônio Imaterial Categoria 1 - 02 (duas) propostas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
d) Patrimônio Imaterial Categoria 2 - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
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e) Educação Patrimonial - 04 (quatro) propostas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salvador, 13 de outubro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

EDITAL 004/2022 POLOS CRIATIVOS BOCA DE BRASA

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DA AVALIAÇÃO

A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de direito público, 

integrante da administração indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Cultura 

e Turismo - SECULT, e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Emprego e Renda - SEMDEC, 

nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal 

nº 13.204/2015, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei Municipal nº 4.484/1992, Decreto Municipal 

nº 11.951/98, Decreto Municipal nº 23.781/2013, Lei Municipal nº 8.551/2014, Decreto Municipal 

nº 29.129/2017, Lei Complementar Municipal nº 76/2020, Lei Municipal n° 9.619/2022 e demais 

legislações pertinentes, torna público o resultado da etapa de Avaliação do Edital 004/2022 Polos 

Criativos Boca de Brasa.

1. Não houve interposição de recursos em relação à etapa de avaliação, seguindo-se o resultado 

abaixo discriminado:

1.1 Propostas selecionadas:

ID PROPONENTE PONTUAÇÃO TERRITÓRIO

450
ASSOCIAÇÃO CONEXÕES 

CRIATIVAS 
94,13 CIDADE BAIXA

493
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL 

NUBAS 
93,13 CENTRO/BROTAS

510 INSTITUTO CEAFRO - ICEAFRO 90,75 VALÉRIA

412

ASSOCIAÇÃO PARA 
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE 

SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL - 
PONTOS DIVERSOS 

89,33 SUBÚRBIO/ILHAS

1.2. Propostas suplentes:

ID PROPONENTE PONTUAÇÃO TERRITÓRIO

517 ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL  84,13 CIDADE BAIXA

494
ASSOCIAÇÃO DE ASTRÔNOMOS 

AMADORES DA BAHIA 
 72,50 CIDADE BAIXA

449
ASSOCIAÇÃO CONEXÕES 

CRIATIVAS 
91,88 CENTRO/BROTAS

479
ASSOCIAÇÃO DE ASTRÔNOMOS 

AMADORES DA BAHIA 
75,50 CENTRO/BROTAS

465
CIPÓ - COMUNICAÇÃO 

INTERATIVA 
78,75 SUBÚRBIO/ILHAS

2. Os proponentes selecionados terão 15 (quinze) dias corridos, a partir desta data para apresentar 

o Plano de Trabalho com os possíveis ajustes propostos no parecer emitido pela Comissão de 

Avaliação e Seleção e os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho;

b) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, constando normas de organização interna que 

prevejam expressamente:

I. objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

II. que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos do Decreto nº 29.129/2017 e cujo objeto 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III. escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade;

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Organização da 

Sociedade Civil - OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;

d) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante, e de demonstração de que a OSC possui instalações, condições materiais e capacidade 

técnica e operacional compatíveis ao desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, conforme critérios estabelecidos em Edital, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

I. instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 

internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

II. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

III. publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização 

da sociedade civil ou a respeito dela;

IV. currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

V. declarações ou atestados de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 

órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas ou prêmios de 

relevância recebidos no país ou no exterior pela organização da sociedade civil.

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Estaduais e Municipais, incluindo o 

Cadastro Informativo Municipal;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, 

com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um;

i) Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta 

de consumo ou contrato de locação;

j) Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes 

não incorrem em quaisquer das vedações previstas no artigo 39 do Decreto Municipal nº 29.129/017 

e disposições do Decreto Municipal 23.781/2013;

k) Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização não possui em 

meu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos, desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16  (dezesseis) anos desempenhando quaisquer 

trabalhos, salvo os contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988/Lei nº 9.854/99; 

l) Comprovante de inscrição do Cadastro Geral de Atividades - CGA;

m) Certidões negativas de contas julgadas irregulares, emitidas pelos Tribunais de Contas da União - 

TCU, do Estado da Bahia - TCE/BA e dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA; 

n) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir 

com recursos da parceria.

3. Os documentos constantes no item 2, subitens “a”, “j”, “k”, “n” estão disponibilizados no site oficial 

da FGM (http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/).

4. Os representantes das propostas selecionados ficam convocados a participar de reunião a ocorrer 

no dia 18.10.22 às 10hrs na Sala Multiuso Nelson Maleiro, localizada na sede da Fundação Gregório 

de Mattos, situada à Ladeira da Barroquinha, nº 02, Barroquinha, térreo para acessarem o parecer 

emitido pela Comissão de Avaliação e Seleção com eventuais solicitações de ajustes, orientações 

gerais acerca do Plano de Trabalho e demais documentos.

   
Salvador, 13 de outubro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Federação Baiana de Karatê Tradicional, inscrita no CNPJ sob nº 21.104.003/0001-

45, com sede à Rua São Cristovão, nº 72, bairro do Curuzu, Salvador/BA, CEP: 40.365-510, convoca 

a todos os membros dos conselhos, no total de 06 (seis), para assembleia geral extraordinária, 

a ser realizada na sede, 21 de outubro de 2022, segunda feira, 1ª convocação às 09:00 com 2/3 

dos conselheiros, 2ª convocação, às 10:00 com metade mais 01 (um) dos conselheiros e em última 

convocação, às 11:00, com no mínimo 02 (dois), para deliberarem a seguinte ordem do dia: Eleição e 

pose dos conselhos fiscal efetivo e suplente, eleição e pose da presidência e vice presidência.

Salvador, 11 de outubro de 2022

RONALDIER NASCIMENTO RODRIGUES

Presidente


