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O processo administrativo nº. 2854/2018 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 ou 3202-1147 e-mail: sesup.sms3@gmail.

com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 03 de Maio de 2018.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

A COMISSÃO PARA VALIDAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS E DAS INSTITUIÇÔES DO 

PROGRAMA INGRESSAR, no uso de suas atribuições legais, através da portaria n.º 025/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município de 28 de abril a 02 de maio de 2018;

RESOLVE:

Tornar público que as inscrições para o cadastramento dos jovens do Programa INGRESSAR estarão 

prorrogadas a partir das 00:01 min de 27 de abril de 2018 até as 23:59 min de 04 de maio de 2018, 

conforme as retificações correspondentes ao Edital de Chamamento para o Cadastramento de Aluno 

- SPMJ n.º 001/2018, publicado no Diário Oficial do Município de 28 de abril a 02 de maio de 2018.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 

em 04 de maio de 2018. 

CRISTINA ARGILES SANCHES

Secretária, em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANISMO - SEDUR 

INTIMAÇÃO

O Setor de Cobrança - SECOB, da Secretária Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR, 
tendo em vista que os autuados abaixo relacionados não foram localizados, quando da execução das 
operações fiscais.
Resolve Intimar, nos termos do Art. 249, inciso III, do Código da Polícia Administrativa do Município, 
para tomar conhecimento do teor do AUTO DE INFRAÇÃO: 

A.I. 606016/2018           AUTUADO: Sibele Maria Teixeira de Oliveira
DESCRIÇÃO DO FATO: Autuada por não atender a notificação nº 2610030115 que determinava a 
demolição da garagem edificada sem licença da Sedur/PMS.
DISPOSITIVO INFRINGIDO: Art. 237º da Lei nº 5.503/1999.
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO, 04 de Maio de 2018.

SÉRGIO GUANABARA

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

Fundação Gregório de Mattos - FGM 

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE E CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

EDITAL 001/2018 PRÊMIO SAMBA JUNINO

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, torna público a desclassificação de proposta selecionada e respectiva convocação 

de suplente do processo seletivo de premiação do Edital 001/2018 Prêmio Samba Junino.

1. O proponente a seguir - e respectiva proposta - foi desclassificado por não apresentar a 

documentação exigida no Edital 001/2018 Prêmio Samba Junino, para celebração do Termo de 

Compromisso dentro do prazo estabelecido no referido edital e no chamamento público publicado no 

Diário Oficial do Município de 24 de abril de 2018:

ID PROPONENTE PROPOSTA

4737 JOÃO BATISTA DOS SANTOS SACRAMENTO 
ENSAIOS, ARRASTÕES E 

APRESENTAÇÃO

2. Fica convocado o seguinte proponente selecionado como 1º suplente e respectiva proposta:

ID PROPONENTE PROPOSTA

4763 CLUBE SOCIAL DE ENTRETENIMENTO JAKE TCHACO
CIRCUITO DO SAMBA JUNINO 

23, 29, 30 ENGENHO VELHO DE 
BROTAS

2.1. Após a publicação desta convocação, o proponente selecionado deverá apresentar a seguinte 

documentação exigida para assinatura do Termo de Compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

a) Cópia do Estatuto Social vigente, devidamente registrado, com as ultimas 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 Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais e Certidão quanto a Dívida Ativa da União), podendo ser impresso a partir do 

site www.receita.fazenda.gov.br;

d) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual, podendo ser impresso a partir do site www.

sefaz.ba.gov.br;

e) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal, 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), 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 a Instrução Normativa nº 

003/2013 que dispõe sobre a vedação do nepotismo;

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

Órgão competente ou certidão;

l) Comprovante da conta do banco do Bradesco de titularidade do proponente.

2.2. No caso de representante legal de instituição de Direito Privado ser de nacionalidade estrangeira, 

deverá ser apresentada em acréscimo, comprovante de permanência legal no país.

2.3. A falta de apresentação de qualquer dos documentos elencados, 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.

2.4. O proponente deve estar livre de pendências, inadimplências ou falta de prestação de contas junto 

a Fundação Gregório de Mattos e ao Município de Salvador, podendo implicar em desclassificação da 

proposta.

2.5. 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.

2.6. 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, em 
agência do Banco Bradesco, conforme o disposto no Decreto Municipal 23.856/2013.

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

Mattos e ao regular andamento dos trâmites formais envolvidos.

Salvador, 04 de maio de 2018.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

Presidente


