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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - 
SEINFRA 

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP 

PORTARIA Nº 48/2020

O Superintendente   da   SUCOP - Superintendência   de Obras Públicas do Salvador, no uso   de suas   

atribuições   que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Autarquia, aprovado pelo Decreto 

nº 26.299 de 28 de julho de 2015, e considerando o item 20, do Artigo 7º, da Resolução TCM/BA nº 

1061/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir   Comissão   Especial para, relativamente ao exercício de 2020, promover o 

levantamento do saldo em caixa em 31 de dezembro de 2020, desta Autarquia.

Art. 2º. Nomear para compor a referida Comissão Especial os seguintes servidores: 

NOME MATRÍCULA

EDISIO TEIXEIRA CORREIA 3111645 PRESIDENTE 

RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA 
SANTOS

3113147 MEMBRO

DOMICIO COSTA NETO 3104848 MEMBRO

Art. 3º. Estabelecer a data limite de 08/01/2021 para apresentação do Termo de Encerramento de 

Caixa à Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF

 

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, 31 de dezembro de 2020.

JESSÉ MOTTA CARVALHO FILHO

Superintendente

LICITAÇÕES 

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

RETIFICAÇÃO 

PROCESSO: 36962/2020. DISPENSA: 19/2020, publicada no 11 dezembro de 2020, ANO XXXIV | N º 
7.865, páginas 22. 

ONDE SE LÊ: 

CNPJ 21.437.668/0001-76.

LEIA-SE: 

CNPJ 21.437.668/0001-70.

Salvador, 30 de dezembro de 2020.

ROGÉRIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária - SPMJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 07/2020

SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PESSOA JURIDICA)

REPUBLICAÇÃO

Brasil
Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
País: Brasil
Projeto: Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - PRODETUR SALVADOR
Setor: Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador / Unidade Coordenadora do Programa - UCP
Contrato de Empréstimo Nº 3682/OC-BR
Data limite: 20 de janeiro de 2021

A Prefeitura Municipal de Salvador recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), para o Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - 
PRODETUR Salvador e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e consultoria de empresa 
especializada para prestação de serviços de relações públicas, planejamento de comunicação e 
assessoria de imprensa, para apoiar na implementação das ações do Plano de Ações do Turismo 
Étnico Afro de Salvador, além de  organizar o Movimento Salvador Capital Afro (grande evento e seus 
desdobramentos). A realização deste, tem previsão de acontecer entre novembro de 2021 e maio de 
2022, considerando o mercado já não impactado pela pandemia. Ressalva-se que em cenário não 
favorável, o objeto pode sofrer alterações de acordo com o momento.

Os serviços de consultoria visam o planejamento de comunicação, relações públicas e assessoria 
de imprensa, envolvendo atividades de clipping, media training, atendimento à imprensa, produção 
de conteúdo, ações de relacionamento em ambientes digitais, realização de entrevistas coletivas, 
gerenciamento e produção de conteúdo para redes sociais, gerenciamento de crise, dentre outros. 

A consultoria também é responsável pela criação e realização de um movimento, o Salvador Capital 
Afro (SCA), que representa muito mais do que um grande evento ou festival, pois se trata de um 
“movimento” que posiciona Salvador, estrategicamente, como “Capital Afro” no sentido geográfico e 
econômico, que deve envolver toda a cidade e atrair visitantes nacionais e internacionais, alavancando 
a economia local, envolvendo os atores do Turismo Étnico Afro de Salvador (TEA) e convertendo-se 
num grande guarda-chuva conceitual de todos os eventos e atos relacionados a cultura de matriz 
africana.

O SCA está inicialmente estruturado a partir de 4 (quatro) atos que precisam estar interligados de 
forma a potencializar a economia do TEA da cidade, estrategicamente para o seu desenvolvimento e 
da sua população, que deve ser realizado em formato híbrido (digital e presencial). São eles:

1. Políticas Públicas - encontro de atores da política local, nacional e internacional, com foco em 
grandes líderes afrodescendentes, para discussão de criação de novas políticas para fomentar o 
turismo étnico afro e o desenvolvimento econômico de seus produtores, com políticas públicas de 
inclusão da população afrodescendente de Salvador;
2. Econômico - encontro de atores empresariais e segmentos do turismo para articular o 
desenvolvimento econômico do turismo étnico afro, incluindo exposição de trabalho e rodadas de 
negócio;
3. Educacional - ação que visa conectar e inspirar o segmento TEA através de exposição de cases, 

tendências, oportunidades de mercado, com realização de palestras, workshops e oficinas;
4. Cultural - com projeção de trabalhos do turismo étnico afro para o grande público, em todas as 
suas manifestações - música, dança, artesanato, moda, artes visuais etc. 

O serviço proposto será desenvolvido no município de Salvador, mas suas ações de RP terão âmbito 
regional, nacional e internacional, pois a empresa contratada a partir deste Termo apoiará os 
gestores do Plano TEA em todos os territórios de alcance das notícias e conteúdos publicados, em 
especial em ambiente digital.

Os eventos propostos abrangerão os territórios foco do PRODETUR Salvador, que são as áreas do 
Centro Antigo (Centro Histórico, Santo Antônio, Liberdade e Curuzu), Rio Vermelho e Itapuã/Orla 
Norte, além das Ilhas pertencentes ao município (Ilha de Maré, Bom Jesus e Ilha dos Frades).

Os serviços serão realizados pela empresa Contratada em conformidade com as políticas do BID, no 
prazo total de 15 (quinze) meses.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador convida as firmas consultoras elegíveis a manifestar 
o interesse em prestar os serviços solicitados. As firmas consultoras interessadas deverão fornecer 
informações que demonstre que estão qualificadas para prestar os serviços (folhetos, descrição de 
serviços semelhantes executados, experiência em condições idênticas, corpo técnico adequado etc.).  

A lista curta deve incluir seis firmas com ampla representação geográfica; não contendo mais de 
duas de cada país membro do Banco.

As firmas consultoras poderão associar-se com outras firmas na forma de uma joint venture ou por 
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito a formação da lista curta, a 
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no 
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante 
(Líder do Consórcio).

A firma consultora será selecionada de acordo com Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC 
definido nas Políticas do BID. As Firmas Consultoras interessadas podem obter maiores informações 
por meio do endereço eletrônico/e-mail celprodetur@salvador.ba.gov.br. O Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Étnico Afro de Salvador está disponível no site http://www.prodeturssa.salvador.ba.gov.
br/index.php/documentos

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por via postal 
ou correio eletrônico/e-mail) até o dia 20 de janeiro de 2021 às 17h00 (hora Salvador), de acordo com 
os dados a seguir: 

Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Salvador 
Comissão Especial de Licitações
Márcio Peixoto Lima
Presidente da Comissão Especial de Licitações

Assunto: Seleção Baseada na Qualidade e Custo (PROC 546/2020) - prestação de serviços de relações 
públicas, planejamento de comunicação e assessoria de imprensa, para apoiar na implementação 
das ações do Plano de Ações do Turismo Étnico Afro de Salvador, além de organizar o Movimento 
Salvador Capital Afro (grande evento e seus desdobramentos).
Endereço: Rua da Argentina, 341 - Comércio
CEP 40.310.110 - Salvador - Bahia - Brasil 
Tel.: +55 71 3202-7660/7628 
E-mail: celprodetur@salvador.ba.gov.br 
Website: http://www.prodeturssa.salvador.ba.gov.br/index.php/licitacoes

Salvador, 30 de dezembro de 2020

MÁRCIO PEIXOTO LIMA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Especial de Licitação - COSEL/SEMOP torna público para conhecimento dos 

interessados, a suspensão até data oportuna, da abertura da licitação: 
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CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 - SEMOP.

Processo Nº 45049/2020.

Objeto: Outorga de permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo 
para exploração de atividades, no MERCADO MUNICIPAL DE ITAPUÃ, em equipamentos do tipo boxes 
27, 28, 29 e 30, localizado na Rua Genebaldo Figueredo, s/nº, Itapuã, salvador, Bahia.

A nova data será divulgada em data oportuna.

Salvador, 30 de dezembro de 2020.

TIAGO GARCEZ DOS REIS
Presidente COSEL/SEMOP

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Especial de Licitação - COSEL/SEMOP torna público para conhecimento dos 

interessados, a suspensão até data oportuna, da abertura da licitação: 

CONCORRÊNCIA N.º 006/2020 - SEMOP.

Processo Nº 45088/2020.

Objeto: Outorga de permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo 

para exploração comercial, no Mercado Municipal Dois de Julho, para atividades comerciais em 

equipamentos do tipo boxe, nº 03, localizado na Praça General Inocência Galvão, Salvador, Bahia.

A nova data será divulgada em data oportuna.

Salvador, 30 de dezembro de 2020.

TIAGO GARCEZ DOS REIS

Presidente COSEL/SEMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - 
SEMAN 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL atendendo a decisão do Sr. Secretário da Secretaria de 

Manutenção da Cidade - SEMAN divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO n° 016/2020
LICITAÇÃO nº 018/2020
OBJETO: Aquisição de Areia Grossa, com entrega CIF (custo, seguro e frete de responsabilidade do 
fornecedor), para uso na manutenção e requalificação dos espaços públicos e das demais demandas 
da SEMAN, conforme discriminados nos itens 3 e 4 do Termo de Referência.

PROCESSO nº 27622/2020

SITUAÇÃO: FRACASADO

Data da Homologação: 30/12/2020

O Processo Administrativo correspondente está com vista franqueada aos interessados, nos dias 
úteis das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h na COSEL - SEMAN, no endereço: BR 324, Km 8,5, Porto 
Seco Pirajá.

Salvador, 30 de Dezembro de 2020.

ALISSON ALVES DE SOUZA
Pregoeiro/COSEL

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 091/2020

PROCESSO: 51993/2020
EMPRESA: HM COMERCIAL DEFERRAGENS E CONEXÕES ESPECIAIS LTDA
CNPJ: º. 14.147.697/0001-32
OBJETO: Aquisição  de  biodigestores 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: subação 243700 ND. 33.90.30 Fonte 0.1.00.000000
PARECER: 238/2020
VALOR TOTAL: R$ 7.701,60 (sete mil, setecentos e um reais  e  sessenta centavos).

AMPARO LEGAL: Lei 13.303/2016, Art. 29, Inciso II.

DATA DO ATO: 30 de Dezembro de 2020

Salvador, 30 de Dezembro de 2020

AILTON GUEDES PEREIRA
Gerente Administrativo

CONTRATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 

RESUMO DO ADITIVO Nº 039/2020

Objeto: Prorrogação de vigência do Contrato nº 017/2019; 

Processo Nº.: 34.809/2020;

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;

CNPJ.:13.927.801/0004-91;

Contratada: LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI;    

CNPJ: 03.019.757/0001-15;

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora - 27.00.02 - NOF/SEFAZ;

Subação: 250108 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ;

Classificação da Despesa: 33.90.39 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

Fonte de Recurso: 0.1.00 - Tesouro;

Valor Global: R$ 33.960,00 (trinta e três mil, novecentos e sessenta reais);

Amparo Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93;

Vigência: 12 (doze) meses;

Data da Assinatura: 23/12/2020.

Salvador, 23 de dezembro de 2020.

Assinam:

WALTER CAIRO DE OLIVEIRA FILHO

Secretaria Municipal da Fazenda

MANOEL ROQUE SANTOS PATRICIO

Loc Tudo Locação e Assistência Técnica EIRELI

RESUMO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA IRRETRATÁVEL 

DE COMPRA E VENDA Nº002/2020

Objeto: Área de 36.255,55m2 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados, e 
cinquenta e cinco decímetros de metros quadrados), localizado na AVENIDA VALE DOS BARRIS, S/N, 
CODLOG 5568, Bairro: VALE DOS BARRIS, Cidade: SALVADOR, Estado: BAHIA, Pais: BRASIL. Inicia-se a 

descrição do Perímetro: Do ponto P74, de coordenadas UTM N 8.564.106,994 m. e E 552.526,641 m., 
segue com o azimute de 97°46’13” e distância de 3,19 m., desenvolvimento de 3,21 m., e raio de 9,28 
m., até o ponto P75. Do ponto P75 de coordenadas UTM N 8.564.106,563 m. e E 552.529,802 m., segue 
com o azimute de 113°33’29” e distância de 6,55 m., desenvolvimento de 6,56 m., e raio de 43,45 m., 
até o ponto P76. Do ponto P76 de coordenadas UTM N 8.564.103,944 m. e E 552.535,807 m., segue 
com o azimute de 18°33’02” e distância de 8,10 m., desenvolvimento de 8,10 m., e raio de 191,60 m., 
até o ponto P77. Do ponto P77 de coordenadas UTM N 8.564.100,075 m. e E 552.542,919 m., segue 
com o azimute de 119°02’08” e distância de 8,79 m., desenvolvimento de 8,79 m., e raio de 193,16 m., 
até o ponto P78. Do ponto P78 de coordenadas UTM N 8.564.095,808 m. e E 552.550,606 m., segue 
com o azimute de 118°27’44” e distância de 10,52 m., desenvolvimento de 10,52 m., e raio de 867,19 
m., até o ponto P79. Do ponto P79 de coordenadas UTM N 8.564.090,793 m. e E 552.559,857 m., segue 
com o azimute de 117°16’27” e distância de 9,08 m., desenvolvimento de 9,08 m., e raio de 89,27 m., 
até o ponto P80. Do ponto P80 de coordenadas UTM N 8.564.086,634 m. e E 552.567,924 m., segue 
com o azimute de 112°25’29” e distância de 10,08 m., desenvolvimento de 10,08 m., e raio de 214,53 
m., até o ponto P81. Do ponto P81 de coordenadas UTM N 8.564.082,788 m. e E 552.577,243 m., segue 
com o azimute de 109°19’13” e distância de 13,53 m., desenvolvimento de 13,53 m., e raio de 760,38 
m., até o ponto P82. Do ponto P82 de coordenadas UTM N 8.564.078,311 m. e E 552.590,013 m., segue 
com o azimute de 109°44’58” e distância de 13,76 m., até o ponto P83. Do ponto P83 de coordenadas 
UTM N 8.564.073,662 m. e E 552.602,963 m., segue com o azimute de 96°50’36” e distância de 28,50 
m., até o ponto P84. Do ponto P84 de coordenadas UTM N 8.564.070,266 m. e E 552.631,258 m., segue 
com o azimute de 82°07’37” e distância de 3,77 m., desenvolvimento de 3,80 m., e raio de 10,53 m., 
até o ponto P85. Do ponto P85 de coordenadas UTM N 8.564.070,783 m. e E 552.634,997 m., segue 
com o azimute de 92°47’29” e distância de 9,29 m., até o ponto P86. Do ponto P86 de coordenadas 
UTM N 8.564.070,331 m. e E 552.644,276 m., segue com o azimute de 10°26’33” e distância de 0,14 
m., até o ponto P87. Do ponto P87 de coordenadas UTM N 8.564.070,467 m. e E 552.644,301 m., segue 
com o azimute de 93°13’03” e distância de 9,06 m., até o ponto P88. Do ponto P88 de coordenadas 
UTM N 8.564.069,958 m. e E 552.653,350 m., segue com o azimute de 94°28’15” e distância de 10,87 
m., até o ponto P89. Do ponto P89 de coordenadas UTM N 8.564.069,111 m. e E 552.664,187 m., segue 
com o azimute de 176°47’55” e distância de 0,98 m., até o ponto P90. Do ponto P90 de coordenadas 
UTM N 8.564.068,135 m. e E 552.664,241 m., segue com o azimute de 94°22’09” e distância de 7,96 
m., até o ponto P91. Do ponto P91 de coordenadas UTM N 8.564.067,528 m. e E 552.672,183 m., segue 
com o azimute de 34°12’25” e distância de 0,19 m., até o ponto P92. Do ponto P92 de coordenadas 
UTM N 8.564.067,686 m. e E 552.672,290 m., segue com o azimute de 89°41’19” e distância de 2,16 
m., até o ponto P93. Do ponto P93 de coordenadas UTM N 8.564.067,697 m. e E 552.674,446 m., segue 
com o azimute de 78°45’45” e distância de 2,16 m., até o ponto P94. Do ponto P94 de coordenadas 
UTM N 8.564.068,118 m. e E 552.676,561 m., segue com o azimute de 94°15’16” e distância de 10,67 
m., até o ponto P95. Do ponto P95 de coordenadas UTM N 8.564.067,326 m. e E 552.687,201 m., segue 
com o azimute de 94°30’44” e distância de 10,22 m., até o ponto P96. Do ponto P96 de coordenadas 
UTM N 8.564.066,522 m. e E 552.697,385 m., segue com o azimute de 93°58’15” e distância de 10,55 
m., até o ponto P97. Do ponto P97 de coordenadas UTM N 8.564.065,792 m. e E 552.707,914 m., segue 
com o azimute de 94°04’46” e distância de 7,78 m., até o ponto P98. Do ponto P98 de coordenadas 
UTM N 8.564.065,238 m. e E 552.715,670 m., segue com o azimute de 102°46’23” e distância de 2,35 
m., desenvolvimento de 2,36 m., e raio de 6,87 m., até o ponto P99. Do ponto P99 de coordenadas UTM 
N 8.564.064,720 m. e E 552.717,958 m., segue com o azimute de 100°09’28” e distância de 10,06 m., 
até o ponto P100. Do ponto P100 de coordenadas UTM N 8.564.062,945 m. e E 552.727,865 m., segue 
com o azimute de 204°26’20” e distância de 1,97 m., até o ponto P101. Do ponto P101 de coordenadas 
UTM N 8.564.061,153 m. e E 552.727,051 m., segue com o azimute de 184°54’41” e distância de 7,80 
m., desenvolvimento de 7,80 m., e raio de 106,66 m.até o ponto P102. Do ponto P102 de coordenadas 


