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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - N° 002/2018 
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – SUBJUDICE  

 

O Prefeito de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal e pelas instruções contidas neste Edital, considerando a Lei Complementar Municipal n° 
056/2011 e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público 
instituída pelo Decreto n° 10.684/2018, TORNA PÚBLICA a convocação para a realização do Teste de Aptidão 
Física (TAF), nos moldes do Edital de Abertura n° 01, em atendimento a determinação judicial, conforme segue: 

 

1. Em obediência ao Edital de Abertura, somente estão convocados para realização do Teste de Aptidão Física os 
candidatos considerados recomendados na Avaliação Psicológica. 

 
2. Ficam convocados para a realização do Teste de Aptidão Física os candidatos abaixo relacionados:  

 

Insc. Candidato Sub Judice Autos do Processo Etapas a participar 

24336 Maria Aurea Silva Mota 0514072-44.2018.8.05.0080 4; 5; 6; 7 e 8 

24327 Waldir Nogueira de Britto 0513958-08.2018.8.05.0080 4; 5; 6; 7 e 8 
 

3. O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado  no  Primeiro Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da 
Polícia Militar da Bahia, situado à BR 116 Norte S/N, Bairro Campo Limpo, na cidade de Feira de Santana, Estado 
da Bahia. 

 

4. O Teste de Aptidão Física será aplicado para todos os candidatos convocados na data de 11 de abril de 2021, 
com fechamento dos portões às 08h00min. 
 
5. Após o fechamento dos portões não será permitida a entrada do candidato nas dependências do local de 
avaliação. 

 
6. O candidato que não realizar o Teste de Aptidão Física estará automaticamente eliminado deste concurso 
público, conforme determina o item 12.6 do edital de abertura. 

 
7. Os candidatos deverão se apresentar ao local de avaliação munidos dos documentos identificados no item 12.7 
e seus subitens do Edital de Abertura, sendo considerados válidos os atestados emitidos para o TAF suspenso de 
28.02.2021. 

 
8. É obrigatório o uso de máscara de proteção, para entrar no local de prova, durante toda a permanência no 
local e durante a realização da prova, tendo em vista as orientações da Organização Mundial de Saúde a respeito 
do COVID-19. 

 
9. Serão utilizados álcool em gel, para higienização das mãos, aferida a temperatura e seguido o protocolo de 
distanciamento mínimo social.  

 
10.  O Teste de Aptidão Física será realizada no horário oficial de Feira de Santana - BA.  

 
Feira de Santana, BA, em 07 de abril de 2021. 

 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 

EDITAL 
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LEI Nº 4.057, DE 07 DE ABRIL DE 2021. 
 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO À 
QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 
SANTANA, BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
 

Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 054/2021, de autoria deste Poder 
Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal. 

  

Art. 1º – Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais do Município 
de Feira de Santana para créditos de qualquer natureza, tributários e não-tributários, constituídos ou não, inscritos 
ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar, inscritos ou a inscrever no SERASA, 
inscritos ou a inscrever no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, também aqueles, objeto de acordo de 
parcelamento anterior não cumprido pelo contribuinte, em favor da Fazenda Pública Municipal, tendo como 
origem os fatos geradores ocorridos até a data da promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por 
infração à legislação de trânsito e ambiental. 

 

Art. 2º – Os débitos abrangidos pelo Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais 
do Município de Feira de Santana assim entendido, compreendem a soma do valor principal do crédito, acrescidos 
da atualização monetária, se houver; multa de mora, juros de mora, multa por infração, honorários advocatícios e 
outras despesas acessórias, que poderão ser pagos à vista ou em até 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais e 
sucessivas, observando-se o disposto nesta lei. 

                                                       

Art. 3º – O contribuinte que aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais 
do Município de Feira de Santana terá a redução dos juros de mora, da multa de mora, da multa por infração, dos 
honorários advocatícios e de outras despesas acessórias, na seguinte forma:  
 

INCISO CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DE REDUÇÃO  

I Nos pagamentos à vista: 100% 

II Nos parcelamentos até 12 parcelas:   70% 

III Nos parcelamentos de 13 a 24 parcelas:   50% 

IV Nos parcelamentos de 25 a 36 parcelas: 30% 

V Nos parcelamentos de 37 a 44 parcelas: 15% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Parágrafo único – Enquanto não regulamentado pelo Executivo, os contribuintes poderão pagar o débito 
com 100% de desconto das multas por infração, juros e multas de mora, honorários advocatícios e demais 
despesas acessórias, nos pagamentos à vista.  

 

Art. 4º – Para fixação dos valores mínimos de cada parcela, deverão ser observados os seguintes critérios:  
 

INCISO CLASSIFICAÇÃO 
VALOR MÍNIMO  

 PARCELA  

I Pessoa Física  R$  100,00 

II 

Firma Individual e contribuintes enquadrados no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas, instituídos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006... 

R$ 150,00 

III 

Contribuintes enquadrados no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Empresas de 
Pequeno Porte, instituídos pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006...  

R$ 240,00 

IV Outras Pessoas Jurídicas... R$ 400,00 

 
§ 1º - O valor da parcela inicial corresponderá, no mínimo, a 10%, do montante do débito apurado.  
 

LEI 
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§ 2º – O pagamento das parcelas poderá ser efetuado, conforme determinação da Secretaria Municipal 
da Fazenda: 

 

I - na rede bancária credenciada para pagamento da parcela inicial;  
 

II - mediante débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.  
 

Art. 5º - O pedido de parcelamento implica:  
 

I – na confissão da dívida, resguardado o direito de verificação do valor enquanto durar o parcelamento;  
 

II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência 
dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos no pedido por opção do contribuinte. 

 

Art. 6º – O débito a ser parcelado será consolidado por contribuinte e por cadastro fiscal deste Município, 
na data da solicitação do parcelamento. 
 

Art. 7º – O deferimento do pedido de parcelamento dependerá:  
 

I – da comprovação do pagamento da parcela inicial, que deverá ser paga até o quinto dia a partir da data 
da assinatura do termo de parcelamento; 

 

II – da apresentação de autorização, abonada por agência bancária, para débito em conta corrente das 
parcelas, se for o caso.  

 

Art. 8º – Quando se tratar de pagamento parcelado, poderá o parcelamento ser solicitado pelo devedor 
ou, com anuência deste, por terceiro interessado. 

 

Parágrafo único – A assunção da dívida por terceiro interessado, com anuência do devedor, nos termos 
desta Lei, não exclui a responsabilidade do contribuinte devedor, permanecendo a este atribuída em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

Art. 9º – O devedor ou terceiro interessado que atrasar, por três meses o pagamento de qualquer das 
parcelas pactuadas, terá o seu parcelamento cancelado, restabelecendo-se os valores e as condições do crédito, 
considerando-se os pagamentos efetuados até a data do cancelamento. 

 

§ 1º – O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

I - do ponto de vista judicial: 
 

a) a inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito;  
 

b) a sua execução caso já esteja inscrito ou o prosseguimento da execução, na hipótese de se encontrar 
ajuizado. 

 

II - do ponto de vista extrajudicial:  
 

a) registro em Cartório de Protesto de Títulos e Documentos; 
 

b) inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASA; 
 

c) inclusão no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao   Crédito – SPC.  
 

§ 2º – A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento implicará o acréscimo de multa de mora 
calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, 
limitada a 10% (dez por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração. 

 

Art. 10 – Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou reparcelados poderão usufruir dos 
benefícios desta Lei, em relação ao saldo remanescente, mediante pagamento à vista ou novo parcelamento.  

 

Parágrafo único – A repactuação do débito não tem efeitos retroativos, alcançando somente o valor 
remanescente do parcelamento ainda em vigor, sem direito de crédito quanto aos pagamentos já efetuados.  

 

Art. 11 – A denúncia espontânea do contribuinte, relativa a tributo vencido, não implicará o 
reconhecimento pelo fisco do débito confessado, ficando assegurado a este último o direito de cobrar qualquer 
diferença posteriormente apurada, acrescida das penalidades cabíveis.  

 

Art. 12 – A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de Requerimento escrito, 
observando-se a forma de pagamento e a condição do requerente em relação ao crédito, utilizando os termos 
abaixo descritos, que serão criados através de ato do Poder Executivo: 
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I – Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando realizado pelo 
devedor ou seu representante legal;  

 

II – Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando realizado por terceiro 
interessado.  

 

§ 1º – O requerimento deverá ser instruído com o demonstrativo da dívida, o comprovante de pagamento 
da primeira parcela, e com os seguintes documentos do devedor e do terceiro interessado, quando for o caso:  

 

I – fotocópia do documento de identidade e do cartão de inscrição no CPF/MF, quando se tratar de 
pessoa física;  

 

II – fotocópia do documento de identificação (CNPJ) e fotocópia do documento de identificação e do 
cartão de inscrição no CPF/MF do responsável legal pela pessoa jurídica.  

 

§ 2º – O instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado e o instrumento de 
Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado assinados pelo devedor e pelo terceiro interessado, 
conforme termos que serão criados através de ato do Poder Executivo, caracterizam confissão extrajudicial do 
débito, irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil – CPC, e 
dispositivos inerentes do Código Civil, pelo que se constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 
585, e seguintes do CPC.  

 

Art. 13 – Aplica-se o disposto nesta Lei às transações tributárias promovidas, no âmbito judicial, pelo 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos Tributários do Estado da Bahia, criado pela Resolução nº CM-02, de 14 de 
fevereiro de 2011, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou em períodos de 
Mutirão de Conciliação do Poder Judiciário. 
 

Parágrafo único – Nos acordos judiciais formalizados em sessões de conciliação realizadas pelo Poder 
Judiciário, fica dispensado o preenchimento dos formulários e petições previstos nesta Lei.  

 

Art. 14 – O benefício previsto nesta Lei não implica em direito adquirido para os contribuintes que já 
tenham quitado seus débitos com respectiva incidência de juros, multa e outros encargos.  

 

Art. 15 - Para os contribuintes que promoveram parcelamento a partir de 01 de fevereiro de 2021, até a 
data da promulgação do presente instrumento legal, estes poderão requerer que o parcelamento seja refeito nos 
moldes previstos nesta Lei.  

 

Art. 16 – Conforme disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os benefícios desta Lei serão 
compensados com o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei; com o ajuste da base tributária municipal 
e também em função dos créditos do Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos 
contribuintes e ainda pela atualização das tabelas dos valores praticados pela utilização de espaços públicos nos 
mercados, áreas, feira livres e Centro de Abastecimento. 
 

Art. 17 – Fica o Chefe do Executivo autorizado, ou a quem este determinar, a divulgar o Programa de 
Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana nos principais meios de 
comunicação, como: Rádio, Televisão, Internet, Outdoor, Blog, Jornais, etc. 
 

Art. 18 – Em casos excepcionais, a critério da Administração Tributária, e a requerimento do contribuinte, 
poderá ser deferido parcelamento em condições diversas das estabelecidas no art. 4º e § 1º.  

 

Art. 19 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal da Fazenda.  
 

Art. 20 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se, portanto, as disposições em 
contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2021. 
 
 

 
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
 

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76-2021-20D 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122-2021. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS NATURAIS. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES (SANDUÍCHE + SUCO) PARA ATENDER AO 
DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. Contratada: C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 7.525,00 
(sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Amparo legal: Art. 59, inciso II, da Lei Estadual 9.433/05. 
Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto acima 
mencionado. Feira de Santana, 17/03/2021. JOSÉ CARNEIRO ROCHA – Secretário Municipal. 
 

EXTRATO DO CONTRATO – DISPENSA. DE LICITAÇÃO Nº 76-2021-20D 
 
CONTRATO N° 68-2021-20C - Processo Administrativo Nº 122-2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES (SANDUÍCHE + SUCO) PARA ATENDER AO 
DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. Contratada: C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA. Valor Global: R$ 7.525,00 
(sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Assinatura do Contrato: 17/03/2021. Feira de Santana, 17/03/2021. 
 

 
 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 88-2021-12I 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-2021. Repartição Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. Objeto: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AOS USÁRIOS DOS 
PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL. Contratada: ASSOCIAÇÃO DAS EMPS. DE TRANSPS. COLETIVO DE FSA. VALOR GLOBAL: R$ 699.999,30 
(seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos). Amparo legal: Art. 60, 
inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a 
Dispensa de Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 05/04/2021. ANTONIO CARLOS 
BORGES DOS SANTOS JÚNIOR - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. 
 
 

 
 
 

LICITAÇÃO 016-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 015-2021 
 
Objeto: contratação de empresa para troca e aquisição de óleos, graxas, filtros, fluidos, aditivos, anel oring 
tampa/óleo para motor e abraçadeira para terminal de combustível, dos veículos (pequeno, médio, grande porte e 
motocicletas) da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e do Fundo Municipal de Saúde. Tipo: Maior Percentual 
de Desconto. Data: 22/04/2021 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - 
Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8376. Edital 
no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 07/04/2021. Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira. 
 

 
 
 

LICITAÇÃO 023-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 021-2021 
 
Objeto: Aquisição de copo descartável para o almoxarifado central atender a demanda das diversas Secretarias 
Municipais. Tipo: Menor Preço. Data: 22/04/2021 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras 
e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 
3602-8376. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 07/04/2021. Jacicleide Gomes dos Santos – 
Pregoeira. 
 

 

LICITAÇÕES 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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LICITAÇÃO 024-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 022-2021 
 
Objeto: Aquisição de kit de material escolar destinados aos alunos da rede pública municipal de ensino de Feira de 
Santana, para o ano letivo de 2021. Tipo: Menor Preço Global. Data: 22/04/2021 às 08h30. Informações no 
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 
12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8376. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 
07/04/2021. Fabricio dos Santos Amorim – Pregoeiro. 
 

 
 

 
LICITAÇÃO 022-2021 – PREGÃO PRESENCIAL 020-2021 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mecânica em geral com 
fornecimento de peças e acessórios automotivos de diversas marcas para manutenção dos veículos que compõe a 
frota da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Tipo: Menor preço. Data: 20/04/2021 às 08h30. 
Informações no Dptº. de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 
08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira 
de Santana, 07/04/2021.Verilandia Sena Barros – Pregoeira. 

 

 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 372/2021 

 
O PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com as 

disposições previstas no Anexo I do Decreto nº 5.910, de 06 de novembro de 1995, publicado em 31 de dezembro 
de 1996, RESOLVE designar a servidora  IZABEL CRISTINA MORAIS FONSECA, matrícula 06000120-8, para exercer a 
função de Chefe da Seção de Cadastro, da Secretaria Municipal de Fazenda, Símbolo FC-1. 
 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2021. 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA 
 

 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12720201111 

 
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VII, Edição 1672, 30/032021, Página 
24; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 26/03/2021; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 58, 
26/03/2021: Na Cláusula Segunda, Onde se lê: “03.12.2020 à 02.12.2020”, leia-se: “03.12.2020 à 02.12.2021”.  Os 
interessados poderão obter maiores informações no Setor de Compras e Licitação, na Secretaria Municipal de 
Saúde, nos dias úteis, no horário das 08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. 
Feira de Santana, 07 de abril de 2021. Marcelo Moncorvo Britto – Secretário Municipal de Saúde. 
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