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se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@gmail.com, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2020

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: registro de preços para aquisição de caixas e gaiolas para 
transporte animal.
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 361/2020 - PROC. Nº 1929/2020.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste 
aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os 
interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2020.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 362/2020 - PROC. Nº 50086/2020.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste 
aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os 
interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2020.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada 
COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: registro de preços para aquisição de materiais para imunização - luvas 
de proteção e termômetro, para o enfrentamento da covid-19 (coronavírus).
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 363/2020 - PROC. Nº 50166/2020.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste 
aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no 
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os 
interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2020.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº 4624/2020: aquisição do medicamento Cannabidiol CBDMD 
premium CBD oil 1500mg/30ml (20 frascos), para atender demanda judicial em favor do paciente 
J.F.A.S. As propostas deverão ser apresentadas até 72h a partir da publicação.
O processo administrativo nº 35183/2020 referente ao objeto da presente cotação de preço encontra-
se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms5@gmail.com, 
onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2020

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

Fundação Gregório de Mattos - FGM 

COMUNICADO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CHAMADA PÚBLICA 004/2020
MAPA CULTURAL DE SALVADOR - CADASTRAMENTO DE ESPAÇOS, 
INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS, COOPERATIVAS E 

EMPRESAS CULTURAIS 

A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de Direito Público, 

integrante da Administração Indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo - SECULT, com base no disposto no Decreto Municipal 32.783 de 25 de setembro 

de 2020 e na Chamada Pública 004/2020 - Mapa Cultural de Salvador, estabelece os procedimentos 

para a prestação de contas e comprovação da realização da contrapartida, previstas nos Itens 10 a 12 

da referida Chamada Pública, que devem ser apresentadas pelos espaços, instituições, organizações 

comunitárias, cooperativas e empresas culturais beneficiadas com o recebimento do subsídio 

mensal previsto no inciso II do Art. 2º da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020.

1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1. A Prestação de Contas deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para pagamento 

das despesas estabelecidas no item 1 deste Comunicado e constantes no Decreto Municipal 

32.783 de 25 de setembro de 2020 e no item 10.1 da Chamada Pública, as quais são necessárias à 

manutenção da atividade cultural do beneficiário.

1.2. A Prestação de Contas deverá ser apresentada num prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) 

após o recebimento do subsídio e deverá conter os seguintes documentos a serem anexados e 

enviados para o e-mail mapacultural-prestacaocontas@salvador.ba.gov.br

1.2.1. Ofício de Encaminhamento destinado à FGM;

1.2.2. Formulário para Prestação de Contas (ANEXO I);

1.2.3. Relatório de Execução da Contrapartida (ANEXO II).

1.3. Na Prestação de Contas, deverão ser relacionadas as despesas pagas, constando nome do 

fornecedor, número do documento fiscal e valor, juntando, ainda, a cópia dos respectivos documentos, 

bem como a forma de pagamento e respectivo número do documento. 

1.4. O extrato da conta deve conter toda a movimentação financeira do subsídio, desde o primeiro 

depósito até o lançamento que zerou o saldo.

1.5.  São documentos admissíveis para comprovar os gastos na prestação de contas:

1.5.1. Nota Fiscal, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;

1.5.2. Recibo de Pagamento a Autônomos (RPA), com as devidas demonstrações dos valores 

dos impostos e contribuições devidos, cujo recolhimento deverá ser comprovado por guias de 

recolhimento, com a devida assinatura;

1.5.3. Outros recibos de pagamentos para pessoa física; 

1.5.4. Guias de recolhimento de impostos e contribuições, acompanhadas dos comprovantes de 

pagamento;

1.5.5. Boletos bancários acompanhados dos documentos fiscais e comprovantes de pagamento;

1.5.6. Faturas de serviços de consumo, acompanhadas dos comprovantes de pagamento;

1.5.7 Comprovante de devolução de recursos, quando for o caso, devendo o valor ser creditado na 

conta da FGM.

1.6.  Os recursos não utilizados pelo beneficiário deverão ser revertidos ao Município mediante 

transferência do saldo da conta bancária do subsídio, devendo ser demonstrada na prestação de 

contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

1.7. Dúvidas referentes à Prestação de Contas devem ser enviadas ao e-mail mapacultural-

prestacaocontas@salvador.ba.gov.br.

2. DAS DESPESAS AUTORIZADAS

2.1. Nos termos do Art. 7º do Decreto Federal n° 10.464/2020, do Art. 23 do Decreto Municipal 32.7983 

de 25 de setembro de 2020 e do item 10 da Chamada Pública, o espaço, instituição, organização 

comunitária, cooperativa e empresa cultural poderão utilizar o recurso para arcar com as seguintes 

despesas:

2.1.1. Manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do espaço: 

a) água;

b) energia elétrica;

c) telefone;

d)  internet;

e) transporte;

f)  aluguel;

g) vigilância;

h) limpeza;

i) desinsetização.

2.1.2. Adequação do espaço aos protocolos sanitários estabelecidos em função da prevenção 

e controle da pandemia, necessários ao funcionamento, podendo ser admitida reforma ou 

adequação do espaço, desde que seja demonstrado que são necessárias e indispensáveis para o 

desenvolvimento da atividade cultural;

2.1.3. Gastos com as equipes administrativa e de campo que trabalham em regime previsto pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) regularmente no espaço ou na instituição/organização, 
exceto aqueles beneficiados pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
TERÇA-FEIRA
15 DE DEZEMBRO DE 2020
ANO XXXIV | N º 7.86934

DIÁRIO OFICIAL DO

Criado pelo art. 82 da Lei nº 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, 
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para 
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, 
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, 
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

CEP: 40.020-000 - Tel.: 3202-6261/6262

Chefe de Gabinete do Prefeito Coordenador de Tecnologia

Claudio Raphael Pereira Pinto

3

Kaio Vinicius Moraes Leal Andrey Das Neves Santos

Órgão responsável

Gestor de Editoração

instituído pela Lei n° 14.020/2020, vedada a utilização para pagamento de verbas rescisórias e 
indenizatórias; 

2.1.4. Material de consumo necessário ao funcionamento (expediente, suprimento de informática, 
limpeza, água mineral, descartáveis, vedado equipamentos);

2.1.5. Locação, taxa de uso, taxa de condomínio e similares;

2.1.6. Locação e/ou financiamento de bens móveis e equipamentos necessários à continuidade das 
atividades culturais;

2.1.7. Manutenção de sistemas, aplicativos e afins;

2.1.8. Manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos de uso essencial à realização das 
atividades culturais;

2.1.9. Contribuição sindical, cartorária, impostos, tributos e encargos sociais devidos durante estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

2.2. As compras e contratações feitas com os recursos do inciso II do Art. 2º da Lei Federal n° 14.017, 
de 29 de junho de 2020 deverão obedecer aos princípios da:

2.2.1. Economicidade;

2.2.2. Publicidade;

2.2.3. Probidade;

2.2.4. Moralidade;

2.2.5. Impessoalidade.

2.3. Os pagamentos efetuados pelo beneficiário serão feitos de forma individualizada, 
correspondendo ao valor exato da cobrança, devendo acontecer exclusivamente por transferência 
bancária ou pagamento eletrônico de boleto. 

2.4. Serão consideradas as despesas de que trata o item 2.1. deste Comunicado aquelas geradas 
durante o período de estado de calamidade pública reconhecido pelo governo Federal (20 de março 
a 31 de dezembro de 2020) em conformidade com a Lei Federal n º 14.017 de 2020 e do Decreto 
Federal nº 06 de 2020, desde que devidamente comprovadas.

3. DA CONTRAPARTIDA

3.1. Nos termos do Art. 9º da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, e do que estabelece 
o item 11 da Chamada Pública, espaços, instituições, organizações comunitárias, cooperativas e 
empresas culturais beneficiadas com o subsídio ficarão obrigados a garantir como Contrapartida, 
após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos 
alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares, em articulação e planejamento definido com a FGM.

3.2. Conforme previsto pelo §5º do Art.6 º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 
e do que estabelece o item 11.2, a proposta de Contrapartida deve ser apresentada no ato do 
cadastramento no Mapa Cultural de Salvador e deverá descrever as atividades a serem realizadas 
em bens ou serviços economicamente mensuráveis, de forma a atender o mínimo de 20% (vinte por 
cento) do valor do subsídio recebido.

3.3. Os espaços, instituições, organizações comunitárias, cooperativas e empresas culturais deverão 
realizar as atividades de contrapartida em articulação e planejamento definido previamente com a 
FGM, assegurando a devida divulgação para o público a ser contemplado.  

3.4 As atividades de Contrapartida a serem realizadas deverão respeitar a legislação federal, 
estadual e municipal que trata da pandemia pelo novo coronavírus, em vigência no momento da 
sua execução. 

3.5. As atividades de Contrapartida direcionadas aos alunos de escolas públicas deverão seguir o 
calendário escolar estabelecido pelas secretarias de educação.

3.6. As atividades de Contrapartida realizadas em espaços públicos deverão seguir a legislação 

municipal no que tange à cessão de uso. 

3.7. Caso a Contrapartida não seja prestada ou seja prestada de forma parcial, o beneficiário será 

notificado para providenciar a entrega nos termos pactuados, sob pena de ser exigida a devolução 

do valor correspondente à contrapartida estabelecida, além da adoção de outras medidas, como 

inscrição em dívida ativa.

Salvador, 14 de dezembro de 2020.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

Presidente

ANEXO I - MODELO DE FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBSÍDIO / CHAMADA 

PÚBLICA N° 004/2020 - MAPA CULTURAL DE SALVADOR

 ID DO BENEFICIÁRIO: 

 BENEFICIÁRIO:  VALOR:

DESCRIÇÃO 
DO ITEM DE 
DESPESA

DATA DO 
PAGAMENTO

FORMA DE 
PAGAMENTO

Nº DO DOC. DE 
IDENTIFICAÇÃO 
DO PAGAMENTO 

EM EXTRATO 
BANCÁRIO

Nº DO 
RECIBO 
OU NF

CREDOR
CNPJ/

CPF
VALOR

 TOTAL DAS DESPESAS: 

 NOTAS EXPLICATIVAS: 

Salvador, ___ de ______ de _________

_________________________________

Assinatura do Beneficiário

ANEXO II - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDA - CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 - MAPA 

CULTURAL DE SALVADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

ID:

Nome do Espaço, Instituição, Organização Comunitária, Cooperativa ou Empresa Cultural: 

Nome do Representante Legal:

Valor do Subsídio Recebido: (  ) R$15.000,00 (3 parcelas de R$ 5.000,00)

(  ) R$30.000 (3 parcelas de R$ 10.000,00)

2. CONTRAPARTIDA PACTUADA 

Qual a contrapartida proposta no cadastro no Mapa Cultural de Salvador? (inclua o detalhamento de 

atividades e público beneficiado)

Qual o valor estimado da contrapartida proposta? (20% do valor recebido)

3. CONTRAPARTIDA REALIZADA (detalhe as atividades realizadas como contrapartida)

DETALHAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS
PERÍODO LOCAL BAIRRO

PÚBLICO 
BENEFICIADO 

(QUANTITATIVO 
E QUALITATIVO)

VALOR ECONOMICAMENTE 
MENSURÁVEL (VALOR MÍNIMO 
DE 20% DO TOTAL RECEBIDO) 

ESPECIFICAÇÃO VALOR

 VALOR TOTAL: 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (apresente ocorrências, alterações e/ou outras informações que 

considerar relevantes durante a execução da contrapartida)

5. ANEXOS (anexe registros da execução da sua proposta, como por exemplo: imagens, vídeos, 

cartazes, catálogos, material de imprensa etc.)

Salvador, ______ de ______ de _______ 

__________________________________

Assinatura do Beneficiário


