
Cad 1 /  Página 12TJBA –  DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.192 - Disponibilização: quarta-feira, 1º de agosto de 2018

 SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
 ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA SER

EDITAL

Concurso de Fotografia com o tema: "Meu pai bem na foto".

1. O Programa Promoção do Saber, Bem-Estar e Reconhecimento do Servidor (Programa SER), vinculado à Presidência do
Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio da Secretaria Geral da Presidência, e coordenado pela Assessoria de Ação
Social (AAS), vem publicitar que estará realizando concurso de fotografia no âmbito do Poder Judiciário baiano;

2. Com o tema "Meu pai bem na foto", o Concurso constará do envio de uma 01 (uma) fotografia digitalizada, em tamanho
original 20x30 cm e resolução mínima de 300 dpi e máxima de 400 dpi;

3. A fotografia deve ser enviada ao Programa SER, no endereço eletrônico programaser@tjba.jus.br, entre os dias 1º e 10 de
agosto de 2018. Ressalte-se que somente serão validadas as imagens apropriadas ao tema "Meu pai bem na foto", em que
a figura do pai seja o foco, não o servidor;

4. Cada servidor somente poderá participar do concurso com uma fotografia e, ao enviá-la, deve informar seu nome,
cadastro funcional, lotação e comarca, caso contrário não terá a inscrição confirmada;

5. O envio do e-mail será considerado como adesão a este regulamento e é totalmente gratuito e independe de qualquer
outra condição, a não ser a especificada neste regulamento;

6. As fotografias serão selecionadas por uma comissão indicada pela Coordenação do Programa SER e formada de
representantes da Assessoria de Ação Social; Secretaria Judiciária; Assessoria de Comunicação Social; e da Assessoria de
Cerimonial da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia;

7. A divulgação do resultado será no dia 15 de agosto de 2018, em nota publicada no Portal do Tribunal de Justiça da Bahia,
pela Assessoria de Comunicação Social, e o servidor cuja fotografia vencer o concurso receberá um prêmio cedido por
parceiros do Programa SER;

8. Os participantes desde já autorizam o Programa SER a publicar as fotografias, bem como os seus respectivos nomes,
pelo prazo de até 12 (doze) meses contados a partir do início desse concurso, em território brasileiro. Serão publicadas, na
Página do Programa SER, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, as 10 primeiras fotografias escolhidas pela
comissão;

9. Serão, automaticamente, desclassificados os participantes em cujas fotografias contenham mensagens e imagens
ofensivas, de racismo ou de baixo calão; não preencherem qualquer outro requisito deste regulamento; apresentarem
fraude ou mera tentativa, a exemplo do uso de programas de edição de imagens; ou os participantes que enviarem mais de
uma fotografia;

10. O Programa SER fica dispensado, desde já, de comunicar as desclassificações.

Salvador, 31 de julho de 2018.

VANESSA SANTOS TRAVESSA
Coordenadora da Assessoria de Ação Social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

PROCESSOS: TJ-ADM-2018/29760,
TJ-ADM-2018/29764
TJ-ADM-2018/31853

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para credenciado da parte Requerente, já tendo sido submetida à
análise da Consultoria da Presidência deste Tribunal, com âncora no Decreto Judiciário nº 67/2011, encontrando-se o
aludido Termo de Credenciamento devidamente vistado.

Diante do quanto exposto, determina-se o encaminhamento da cópia dos Termos de Adesão e de Credenciamento, por
meio do representante legal da parte interessada/requerente, a fim de que seja divulgada a parceria em seu estabelecimento
empresarial.
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Ultimada a diligência acima determinada, encaminhe-se a cópia de todo o procedimento para inclusão da parte ora
credenciada no sítio eletrônico do PROGRAMA SER, para amplo conhecimento dos Magistrados e Servidores deste Tribunal
de Justiça da Bahia, à Diretoria de Recursos Humanos para registro e acompanhamento do credenciamento efetuado.

Por fim, comunique-se à SEJUD, para fins de registro em livro próprio.

Arquive-se cópia deste PA nesta Coordenação de Ação Social, em arquivo digitalizado, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no SIGA.

Salvador/BA, 31 de julho de 2018.

VANESSA SANTOS TRAVESSA
Coordenadora-Chefe da Ação Social

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 GABINETE

PORTARIA Nº 312/2018
Designa servidores como fiscais de contratos.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a primordialidade de que os contratos administrativos sejam fielmente executados, buscando a aplicação
e a otimização dos recursos públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a qualidade dos bens e serviços entregues;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 379, de 8 de maio de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor abaixo relacionado como fiscal do contrato vinculado à Secretaria de Administração, assim como
seu substituto em eventuais ausências e impedimentos legais.

Art. 2º - Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço ou do
fornecimento do objeto, bem como o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, reportando-
se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 31 de julho de 2018.

ANA PAULA CARMO
Secretária de Administração

 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/2018 - DEA

EMPRESA: AS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 17.700.934/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 969, MUNDO PLAZA, SALA 405, CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR/BA -
CEP: 41.820-020
OBJETO: REPAROS E READEQUAÇÕES NO FÓRUM DE EUCLIDES DA CUNHA
PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS
VALOR: R$ 28.238,57 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
CONTRATO Nº: 54/17-S

EMPRESA / ÓRGÃO / 
ENTIDADE Nº DO CONTRATO TÉRMINO OBJETO RESUMIDO FISCAL SUPLENTEC 

Caboclinho Produção Cultural e 
Artística Ltda-ME 10/18-S 18/08/18 

Prestação de serviços de 
planejamento, 
coordenação,organização, 
montagem, execução e 
acompanhamento de eventos 
institucionais do Tribunal de Justiça 

William Coelho da Silva – 
Cadastro 902.641-0 

Cristiano Miranda 
Barreto – Cadastro 

968.865-0 


