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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO N° 11.910, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.
“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e dá
outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com
base na autorização contida na Lei Nº 4.001, de 23 de dezembro de 2019, artigo 6º, inciso I, item a.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 359.542,00
(trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e dois reais), conforme detalhamento abaixo:
CLASS. INST.
09.0909

PROGRAMÁTICA
12.368.0047.2039

ECONÔMICA
3.3.90.39

FONTE
0001
TOTAL

VALOR (R$)
359.542,00
359.542,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de
igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:
CLASS. INST.
09.0909

PROGRAMÁTICA
12.361.0047.2036

ECONÔMICA
3.3.90.32

FONTE
0000
TOTAL

VALOR (R$)
359.542,00
359.542,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N 11.911, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa do Poder
Executivo, na forma que indica e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no artigo 32 inciso I e § 3º do artigo 36 da Lei nº 3.947, de 21 de junho de 2019 e artigo 7º inciso V da
Lei nº 4.001, de 23 de dezembro de 2019.
DECRETA:
o

Art. 1 . Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2020, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) na forma indicada no Anexo a este Decreto.
o

Art. 2 . Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao
cumprimento deste Decreto.
o

Art. 3 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
0

Art. 4 . Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

º

ANEXO AO DECRETO N 11.911, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
12.1212
12.1212
TOTAL

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA
08.244.0067.2283 4.4.90.52
08.244.0067.2283 4.4.90.52

FONTE
0000
0000

SUB-FONTE
1009
1002

ACRÉSCIMO R$
25.000,00
25.000,00

REDUÇÃO R$
25.000,00
25.000,00
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DECRETO Nº 11.912, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Abre crédito extraordinário no valor de R$ 10.011,50, para
custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública
decorrente do coronavírus (COVID-19) e da outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe foram
conferidas por Lei;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 11.501, de 23 de março de 2020, que decreta Estado de Calamidade
Pública no Município de Feira de Santana para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
Pandemia do Coronavírus (COVID-19);
Considerando o disposto nos art. 32 da Lei Municipal 3.947 de 21 de junho de 2019, combinado com os
art. 1, Inciso III e arts. 41, Inciso III e 44 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Considerando a Lei Municipal nº 4.023, de 06 de julho de 2020, que dispõe sobre a redesignação das
Verbas das Emendas Parlamentares.
Considerando o Decreto Legislativo nº 2.043, de 01 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da ALBA
em 02/04/2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município de Feira de Santana.
Considerando o Decreto Estadual Nº 20.048 de 07 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial do
Estado da Bahia de 08 de outubro de 2020 que declara estado de calamidade pública em todo o território baiano,
afetado por doença infecciosa viral – COBRADE 1.5.1.1.0. para fins de prevenção e enfrentamento ao novo
coronavírus.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 10.011,50 (dez mil, onze reais e cinquenta
centavos), para atender à programação constante no Anexo I.
Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito extraordinário,
de igual valor (R$ 10.011,50), correrão à conta de anulações constantes no Anexo II.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de dezembro 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
Órgão/Unidade
12.1224
TOTAL

Programática
Econômica
08.244.0067.2293 3.3.90.32

Fonte
0000

SubFonte
1017

Discriminação
Valor R$
Material de Distribuição Gratuita 10.011,50
10.011,50

ANEXO II
Órgão/Unidade
12.1224
TOTAL

Programática
08.244.0067.2293

Econômica
3.3.90.32

Fonte
0000

SubFonte
1013

Discriminação
Material de Distribuição Gratuita

Valor R$
10.011,50
10.011,50
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LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Altera a redação da Lei Complementar Municipal nº 003/2000, e Lei Complementar
Federal nº 116/2003, em obediência a Lei Complementar Federal nº 175/2020, que
estabelece regras para o repasse e recolhimento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) pelo município onde está o cliente (destino), e não mais
na cidade-sede do prestador do serviço (origem) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar N° 008/2020, de autoria
deste Poder Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Dá nova redação ao inciso XXV do art. 113 da Lei Complementar nº 003/2000, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 113.
...
“XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da lista de serviços constante do Anexo VII
da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000.”
Art. 2° - Acrescenta parágrafos ao art. 113 da Lei Complementar Municipal Nº 003/2000:
§ 10 - Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12, deste artigo, considera-se
tomador dos serviços referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no
caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade
em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial,
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que
venham a ser utilizadas.
§ 11 - No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22
e 4.23, da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária
vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo
empresarial ou coletivo por adesão.
§ 12 - Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o
domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.
§ 13 - No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no
subitem 15.01, da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de
cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.
§ 14 - O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais
serviços referidos no subitem 15.01, da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, relativos às
transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao
tomador, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
II - credenciadoras;
III - emissoras de cartões de crédito e débito;
§ 15 - No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de
administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01, da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.
§ 16 - No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.
§ 17 - No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa
física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não
domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País.”
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§ 18 - O produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09,
15.01 e 15.09, da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, cujo período de
apuração esteja compreendido entre a data de publicação desta Lei Complementar e o último dia do exercício
financeiro de 2022 será partilhado entre o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do
domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma:
I - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta e três inteiros e
cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento
prestador do serviço, e 66,5% (sessenta e seis inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do
tomador;
II - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze por cento) do
produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 85%
(oitenta e cinco por cento), ao Município do domicílio do tomador;
III - relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por
cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicílio do tomador.
§ 19 - Na ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado entre os Municípios interessados ou entre
esses e o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias – CGOA, para regulamentação do disposto no caput deste
artigo, o Município do domicílio do tomador do serviço deverá transferir ao Município do local do
estabelecimento prestador a parcela do imposto que lhe cabe até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao seu
recolhimento.
§ 20 - O Município do domicílio do tomador do serviço poderá atribuir às instituições financeiras
arrecadadoras a obrigação de reter e de transferir ao Município do estabelecimento prestador do serviço os
valores correspondentes à respectiva participação no produto da arrecadação do ISSQN.
Art. 3° - Acrescenta o item 32, ao inciso III, do art. 129 da Lei Complementar nº 003/2000, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“32) as pessoas referidas nos incisos II ou III do §14 do art. 113 desta Lei, pelo imposto devido pelas
pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do
subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei.”
Art. 4º - Insere no art.129 da Lei Complementar nº 003/2000 - Código Tributário Municipal, o parágrafo
17, com a seguinte redação:
“§ 17 - São responsáveis solidariamente as credenciadoras ou emissoras de cartões de crédito e débito,
pelo imposto devido pelas bandeiras, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista
de serviços anexa a esta Lei Complementar.”
Art. 5° - Acrescenta a alínea IX ao art. 135 da Lei Complementar Municipal Nº 003/2000, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“IX – no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a falta de declaração de incidência no Município de Feira
de Santana, dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do Anexo VII à
esta Lei Complementar, de que trata a Lei Complementar Nacional nº 175/2020.”
Art. 6º - O artigo 9º da Lei Municipal nº 2.987, de 29 de junho de 2009, passa a viger com a seguinte
redação:
“Art. 9º - Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), até 31/12/2024, os imóveis
construídos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinados às famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos. Ao final deste período, a obrigação tributária de recolher o IPTU deverá ser reestabelecida.”
Art. 7° - O “Parágrafo único” constante do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.987, de 29 de junho de 2009, fica
alterado para parágrafo primeiro, ratificada a sua redação:
§ 1º - “A isenção de que trata este artigo é provisória, e será concedida a partir do exercício seguinte ao
da entrega do imóvel.”
Art. 8° - Acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 9º da Lei Municipal nº 2.987, de 29 de junho de 2009,
conforme redação:
“§ 2º Para ter direito à isenção, o morador deve protocolar o pedido junto à Prefeitura de Feira de
Santana – Centro de Atendimento ao Feirense – CEAF. Ato do Poder Executivo regulamentará o procedimento.”
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Art. 9º - O art. 82, inciso I, da Lei Municipal nº 003/2000 – Código Tributário Municipal, passa a viger com
a seguinte redação:
Art. 82.
...
“I - Imóvel pertencente ao servidor ativo ou inativo, com mais de três anos de serviço público municipal,
que aufira até dois salários mínimos e que tenha a propriedade, o domínio útil ou a posse e que sirva
exclusivamente para sua residência e que não seja possuidor de direito ou de fato de outra unidade imobiliária.”
Art. 10 - O art. 99 da Lei Municipal nº 003/2000 – Código Tributário Municipal, passa a viger com a
seguinte redação:
“Artigo 99. As aquisições de imóvel por servidor público municipal ou autárquico municipal, destinado a
sua residência, desde que não possua, ou seu cônjuge, na sua totalidade, outro imóvel residencial e que aufira
até três salários mínimos.”
Art. 11 - O inciso II, do art. 102 da Lei Municipal nº 003/2000 – Código Tributário Municipal, passa a viger
com a seguinte redação.
“II – 1,5% (um e meio por cento) para as transmissões relativas ao Sistema Financeiro de Habitação SFH, de imóveis edificados de natureza residencial, cuja base de cálculo seja igual ou inferior a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).”
Art. 12 - Ficam revogados os itens 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco), constantes das notas indicadas na tabela
que representa o ANEXO I - Lei Complementar nº 074/2013, Tabela de Receita da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento – TFF, art. 144 - LC 003/2000, e alterações - e Taxa de Licença e Localização – TLL, art. 140 - LC
003/2000, e alterações - ATIVIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS.
Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
sua regulamentação pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN, instituído pela Lei Complementar
Nacional nº 175/20, e em respeito a todas as determinações legais pertinentes, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

11

ANO VI - EDIÇÃO 1548 – DATA 19/12/2020

LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 5 12 504-2020.CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATADA: A
PORTINHA RESTAURANTE LTDA. Aditar o contrato nº680-2019-1224C, firmado em 01/10/2019. O prazo de
execução do contrato será prorrogado até 31 de dezembro de 2020, a contar do seu termo final, em virtude da
existência de saldo financeiro.DATA:02/10/2020.
ADITIVO Nº 5 13 100-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: AL.CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA. Aditar o contrato nº 690-2019-13C, firmado em 01/10/2020.O prazo de execução do
contrato será prorrogado por mais 11 (onze) meses, a contar do seu termo final.DATA:10/01/2020.
ADITIVO Nº 5 05 445-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADO: FRANCISCO DE
JESUS RODRIGUES JUNIOR. Aditar o contrato nº22-2018-05C, firmado em 02/01/2018. O prazo de execução do
contrato, no valor de mensal de R$ 2.500,00, e valor global anual de R$ 30.000,00, será prorrogado por mais 12
(doze) meses a contar do seu termo final, passando o valor acumulado do contrato para R$ 120.000,00.
DATA:03/12/2020.

ADITIVO Nº 5 13 518-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: M.C.T.
EMPREITEIRA E TRANSPORTES LTDA-EPP. Aditar o contrato nº 215-2020-13C, firmado em 13/03/2020. Fica
estabelecido que o contratante deverá pagar à contratada, pelo acréscimo de serviços, no valor de R$ 19.457,28,
correspondente a aproximadamente 7,7% do valor originário do contrato, passando o valor global atualizado do
contrato para R$ 271.141,50. DATA:02/12/2020.
ADITIVO Nº 5 09 185-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Aditar o contrato nº 382-2018-09C, firmado em 08/05/2018. Fica estabelecido
que o contratante deverá pagar ao contratado pelos acréscimos de serviço o valor de R$ 372,34, correspondente a
aproximadamente 0,8% do valor originário do contrato, esse acréscimo se deve a inclusão do veículo, VW/NEOBUS
TH O, PLACA QTU7C69, Ano 2019/2020, Chassi 9532M52P1LR015798. O prazo de execução do contrato será
prorrogado até 28/06/2020, a contar do seu termo final. O valor estimado para este aditivo, referente ao período
prorrogado, será de R$ 10.939,34, passando o valor global do contrato acumulado para R$ 109.748,42.
DATA:07/05/2020.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO: ADITIVO Nº 5 12 410-2020.CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATADA: DEPOSITO SÃO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. Aditar o
contrato nº702-2019-12C, firmado em 01/10/2019. O prazo de execução do contrato será prorrogado até
31/12/2020, a contar do seu termo final. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado pelos
acréscimos de serviço o valor de R$ 42.130,00, correspondente a 25 % do valor originário do contrato, passando o
valor global do contrato atualizado para R$ 210.650,00. DATA:13/10/2020.
ADITIVO Nº 5 13 528-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: PAVITECPAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Aditar o contrato nº481-2020-13C, firmado em
01/10/2020. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado o valor de R$ 75.453,62, a partir d 01
de novembro de 2020, correspondente a aproximadamente 3,65% do valor originário do contrato, passando o
mesmo para o valor atualizado de 2.138.645,79. DATA:11/12/2020.
ADITIVO Nº 5 13 530-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: PAVITECPAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Aditar o contrato nº398-2020-13C, firmado em
03/08/2020. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado o valor de R$ 200.824,09, a partir de
01 de novembro de 2020, correspondente a aproximadamente 2,48% do valor originário do contrato, passando o
mesmo para o valor atualizado de 8.971.145,87. DATA: 11/12/2020.
ADITIVO Nº 5 09 481-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: GMC.
CONSTRUÇÕES E ALUGÚEIS DE MÁQUINAS LTDA.EPP. Aditar o contrato nº324-2020-09C, firmado em
04/05/2020. Fica estabelecido que o contratante deverá pagar ao contratado pelos acréscimos de serviço o valor
de R$ 118.689,10, correspondente à aproximadamente 21,2% do valor originário do contrato, passando o valor
global do contrato para R$ 678.573,65. DATA:10/12/2020.
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ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 366/2019, adesão ao Pregão Presencial para Registro de Preço nº 03/2017, Registro
de Preço 002/2018-CRP/SEARH-RN. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-CRP/SEARH, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL
03/2017-RP-SEARH, PROCESSO Nº 89.009/2017-9-COTIC/SEARH (GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE),
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor Global: R$ 278.844,48 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Amparo legal: Art. 15, II, da Lei Federal 8.666/93.
Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS para o
objeto acima mencionado. Feira de Santana, 13/03/2019. Colbert Martins da Silva Filho – Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CONTRATO: 113-2019-05C. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Processo Administrativo nº
366/2019, adesão ao Pregão Presencial para Registro de Preço nº 03/2017, Registro de Preço 002/2018CRP/SEARH-RN. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Objeto: ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-CRP/SEARH, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL 03/2017-RP-SEARH,
PROCESSO Nº 89.009/2017-9-COTIC/SEARH (GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL
S.A. Valor Global: R$ 278.844,48 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
oito centavos). Data da assinatura: 13/03/2019. Feira de Santana, 13/03/2019. Colbert Martins da Silva Filho –
Prefeito Municipal.

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 168-2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 030-2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação em paralelepípedos na Rua
Clóvis Beviláqua (travessa), localizada no Bairro Serraria Brasil, neste município. HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO: 02/12/2020. VENCEDOR: F.B.C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. VALOR: R$ 18.492,62. Feira de
Santana, 18/12/2020 - Colbert Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 168-2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 030-2020
CONTRATO: 605-2020-02C CONTRATANTE: PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA CONTRATADO: F.B.C COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação em
paralelepípedos na Rua Clóvis Beviláqua (travessa), localizada no Bairro Serraria Brasil, neste município.
ASSINATURA DO CONTRATO: 02/12/2020 VALOR: R$ 18.492,62. Feira de Santana, 18/12/2020 - Colbert Martins
da Silva Filho - Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, representado pelo seu Exmº Sr. Prefeito Colbert Martins da Silva Filho,
tendo em vista o disposto nos autos do Processo Administrativo nº 520-DGCC-2020, que concluiu pela necessidade
de rescindir o contrato nº 54/2018/13C, firmado em 15 de janeiro 2018, com a empresa ISAIAS MOREIRA DOS
SANTOS, que tem por objeto a contratação de Pessoa Física para locação de 01 veículo tipo van, (segunda à sexta:
7:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, sábado: 7:00h às 11:00h), motorista e manutenção preventiva/corretiva pelo
contratado, sem combustível, ano de fabricação a partir de 2010, com seguro. Vem, de acordo com o quanto
disposto art. 167, inciso III e 168, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/05 e bem como o parecer de n°
1736/PGM/2020, resolve o contratante rescindir unilateralmente o contrato. FSA, 06/11/2020. Colbert Martins da
Silva Filho- Prefeito Municipal.
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PORTARIAS
EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Nº 1.018/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 68662/2020, RESOLVE conceder ao
servidor ADONILSON DO NASCIMENTO, Fiscal de Serviços Públicos, matrícula nº 01075171-2, lotado na Secretaria
Municipal de Governo, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de 26 de março de 2007 a
25 de março de 2012, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2020.
Nº 1.019/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 70211/2020, RESOLVE conceder à
servidora JOSELITA MARQUES OLIVEIRA, Agente de Serviço Hospitalar, matrícula nº 05000027-0, lotada na
Fundação Hospitalar de Feira de Santana, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de 18
de março de 2014 a 17 de março de 2019, retroagindo seus efeitos a 10 de dezembro de 2020.
Nº 1.020/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 68280/2020, RESOLVE conceder à
servidora ITA PIRES DO NASCIMENTO, Professora, matrícula nº 01000646-6, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de 30 de abril de 2015 a 29 de abril de
2020, retroagindo seus efeitos a 10 de dezembro de 2020.
Nº 1.021/2020 – considerando o que consta do processo administrativo nº 70320/2020, RESOLVE conceder ao
servidor JOSÉ ALBERTO DALTRO COELHO, Procurador Municipal, matrícula nº 01008912-1, lotado na Procuradoria
Geral do Município, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de 13 de abril de 2002 a 12
de abril de 2007, retroagindo seus efeitos a 14 de dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N° 614-2020-11C, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1143-2020; OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO
PARA O COVID-19 COM DIAGNÓSTICO DE ANTÍGENO POR CROMATOGRAFIA, PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS
SARS-COV-2. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA; CONTRATADA: TOLEDO
REPRESENTAÇÕES LTDA; VALOR: R$ 710.000,00; ASSINATURA DO CONTRATO: 16/12/2020.
CONTRATO N° 613-2020-11C, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 898-2020; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA
CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DECORRENTE O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NAS AÇÕES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO
DE FEIRA DE SANTANA - BA. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA; CONTRATADA:
DIVIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR: R$ 140.000,00; ASSINATURA DO CONTRATO:
16/12/2020.
DENISE LIMA MASCARENHAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o disposto na Lei Estadual 9.433/2005, na Lei Federal
8.666/93, na Lei Federal 10.520/02 e em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que
devem nortear os processos licitatórios, apresenta o complemento do extrato das Dispensas de Licitações do,
SEGUNDO decênio de DEZEMBRO de 2020.
Dispensa de Licitação Nº: 881-2020-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA, OBJETO: Aquisição de fralda geriátrica para atender ao solicitado no Processo Judicial n° 051522027.2017.8.05.0080 da Paciente Joana Angélica Soares Bono. CONTRATADA: FARME BRITO LTDA VALOR (R$):
7.600,00 18/12/2020.
Dispensa de Licitação Nº: 880-2020-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA, OBJETO: Aquisição de frisium para atender ao solicitado no Processo Judicial nº 051304645.2017.8.05.0080 do Paciente Isaque Daniel da Silva Sobral. CONTRATADA: FARME BRITO LTDA. VALOR (R$):
465,00
18/12/2020.

DENISE LIMA MASCARENHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 17 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, Decreto
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal Nº 11.774, de 02 de outubro de 2020,
RESOLVE
Art. 1º - Torna pública a lista de APROVADO no LOTE IV referentes ao subsídio mensal da para a
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das
medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de
2020;
Art. 2º - Convocar os APROVADO conforme Anexo I desta Portaria para apresentarem as documentações
relacionadas abaixo para formalização do Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc, no endereço Rua Estados
Unidos, nº 37-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nos dias 08 a 11 de dezembro de 2020 das 8:30 as
17:30.
I - Pessoa Física:
a) Cópia da Cédula de Identidade.
b) Cópia do CPF.
c) Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
disponível no (Anexo III desta Portaria). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
d) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco do Brasil, através de cópia
de documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos
recursos transferidos pelo Município, para fins desta Portaria. Não é permitida a indicação de conta salário.
f) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
II - Pessoa Jurídica - somente MEI/ME/EIRELLE ou EPP dentro do Simples Nacional:
a) Cópia do registro como MEI/ME/EIRELLE ou EPP dentro do Simples Nacional.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
c) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da PJ.
d) Cópia do CPF do representante legal da PJ.
e) Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
disponível no (Anexo III desta Portaria). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
f) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Brasil, através de cópia de
documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos
transferidos pelo Município, para fins desta Portaria. Os contemplados que indicarem documentos de
MEI/ME/EIRELLE ou EPP dentro do Simples Nacional, deverão indicar conta de pessoa jurídica (com CNPJ).
g) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
III – Pessoa Jurídica –Organização da Sociedade Civil-OSC:
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a) Estatuto Social.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
c) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da PJ.
d) Cópia do CPF do representante legal da PJ.
e) Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
disponível no (Anexo III desta Portaria). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
f) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Brasil, através de cópia de
documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos
transferidos pelo Município, para fins desta Portaria.
g) Relação da Diretoria
h) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
i) Cópia da Ultima Ata de Eleição da Diretoria
Art. 3º Além dos documentos relacionados no art. 2º, o Proponente, deverá apresentar, declaração
(anexo II) de que:
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) Membro de Poder e dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das
pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal e vereadores;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Art. 4º Torna pública a lista de REPROVADOS (Anexo IV) referentes ao subsídio mensal da para a
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das
medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de
2020;
Art. 5º Torna pública a lista de CANCELADOS (Anexo V) referentes ao subsídio mensal da para a
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das
medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de
2020;
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 18 de dezembro de 2020.
JAIRO ALFREDO CARNEIRO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.
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ANEXO I
Nº Protocolo Responsável pelo Espaço
60

ROMILDETE BRAGA MENEZES

Espaço Cultural

Situação

JAIPERI

APROVADO

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em nome da [PARCEIRO], que:
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública
municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério
Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e c) pessoas
naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de
crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.
Feira de Santana, Bahia, ____ de _______ de 2020.

..........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal)
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ANEXO III
Eu,_________________________________________________________________, brasileiro (a), portador (a) da
Identidade nº _________________________ e CPF nº _______________________ , residente e domiciliado no
endereço _______________________________________________________________, nº __________, bairro
___________________________ e CEP: ____________________, declaro para devidos fins de comprovação de
residência que _____________________________________________________________________________,
brasileiro (a), portador (a) da Identidade nº _________________________ e CPF nº _______________________,
reside no endereço citado acima conforme comprovante em anexo, em meu nome.
Feira de Santana, Bahia, ____ de _____________________ de 20____.
_____________________________________________
Assinatura do declarante

ANEXO IV
Nº
Protocolo
36
46
71
118

Responsável pelo Espaço

Espaço Cultural

Situação

IVANEI DA ANUNCIAÇÃO CRIZOSTOMO
GILSON GONCALVES COSTA
ANALUCIA MARIA DE JESUS BORGES
CARLSON VICTOR DA CONCEIÇAO SANTOS

NEY MORENO
GILSON GONCALVES COSTA
ASCOMGA ASSOCIACAO COMUNITÁRIA DO GEORGE AMÉRICO
ACADEMIA DE VIOLÃO

REPROVADO**
REPROVADO**
REPROVADO**
REPROVADO**

**Conforme previsto no § 8º do Artigo 2º, do Decreto Municipal nº 11.774, de 02 de outubro de 2020, que
regulamenta no Município de Feira de Santana a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020:
**"Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 a espaços
culturais cuja administração seja de responsabilidade de membros do Poder Executivo ou Legislativo Municipal."

ANEXO V

Nº Protocolo
1
34
82

Responsável pelo Espaço

Espaço Cultural

Situação

JORGE LUIZ BASTOS DE MAGALHAES
JULIO CELSO JESUS SILVA
ADAUTO JOSÉ DA SILVA

FOTO MAGALHÃES
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ARTECORPO
ADAUTO JOSÉ DA SILVA - ME

CANCELADO**
CANCELADO**
CANCELADO**

**A COMISSÃO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURAIS DA LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC),
INSTITUÍDA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA ATRAVÉS DO DECRETO 11.774/2020 DEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO PROTOCOLADO DE FORMA ESPONTÂNEA PELO PRÓPRIO RESPONSÁVEL DESTE ESPAÇO CULTURAL
EM 24/11/2020 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER.
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ANO VI - EDIÇÃO 1548 – DATA 19/12/2020
PORTARIA Nº 18, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, Decreto
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal Nº 11.774, de 02 de outubro de 2020 em especial
o Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais Nº 001/2020 de 12 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º- Tornar publica o resultado final do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais Nº 001/2020
de 12 de dezembro de 2020, no Diário Oficial Eletrônico - Ano VI - Edição 1541 - Data 12/12/2020.

LISTA DE
HABILITADOS
Nº

Pontuação
Nível de
Experiência
Escolaridade
Qualificação
Pontuação Total
Cultural
CASSIO LEONARDO NOBRE DE SOUZA LIMA
15 pontos
15 pontos
III
30 Pontos
THIAGO CARVALHO DE SOUZA CORREIA
15 pontos
12 pontos
III
27 Pontos
RODRIGO GOMES WANDERLEY
15 pontos
12 pontos
III
27 Pontos
ALEXIS CERQUEIRA GÓIS
15 pontos
10 pontos
III
25 Pontos
RHANNA ROSA ALVES ESPERIDIÃO
10 pontos
12 pontos
III
22 Pontos
DAIANE DE OLIVEIRA SANTANA
10 pontos
10 pontos
II
20 Pontos
LUCAS SANTANA BARBOSA
10 pontos
10 pontos
II
20 Pontos
JOÃO BOSCO DA SILVA
05 pontos
12 pontos
II
17 Pontos
** Após interposição de recurso pelo candidato João Bosco da Silva, houve alteração de pontuação.
LISTA DE
INABILITADOS
Pontuação
Nível de
Candidato
Experiência Escolaridade Qualificação
MOTIVO
Cultural
PEDRO PAULO CORREIA DA CONCEIÇÃO
---------------------------O Candidato não encaminhou a
documentação exigida no item 4.1.2.
RITIARA PEREIRA DA SILVA
----------------------------A Candidata não alcançou pontução
minima exigida.
CARLOS ANTONIO SOUZA RAMOS
----------------------------O Candidato não alcançou pontução
minima exigida.
Candidato

1
2
3
4
5
6
7
8

Nº

1
2
3

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 18 de dezembro de 2020.

JAIRO ALFREDO CARNEIRO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549

Assinado de forma digital por COLBERT MARTINS DA
SILVA FILHO:13236164549
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR InResult, cn=COLBERT MARTINS
DA SILVA FILHO:13236164549
Dados: 2020.12.18 18:13:02 -03'00'
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