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DECRETOS INDIVIDUAIS
DECRETO INDIVIDUAL Nº 785/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
ROSANA DE JESUS VITOR, do cargo de Agente Regional, da Administração Regional IV, da Secretaria Municipal
de Governo, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 786/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
JOSÉ ANTONIO SILVA DE JESUS, do cargo de Encarregado da Subdivisão de Serviços Públicos, da Administração
do Distrito de Governador João Durval Carneiro, da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e
Desenvolvimento Rural, símbolo DA-5.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 787/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
ALLANA MARIA MELO FIGUEIRÊDO MOTA, do cargo de Encarregada da Subdivisão de Serviços Públicos, da
Administração do Distrito de Bonfim de Feira, da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e
Desenvolvimento Rural, símbolo DA-5.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 788/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
JOCELINO DE CERQUEIRA, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Bonfim de Feira, da
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 789/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
DIEGO PEREIRA DIAS, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Bonfim de Feira, da
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 790/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
EGIDIO BORGES DA CONCEIÇÃO, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Bonfim de Feira,
da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 791/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
CARLOS ALAN LIMA FREITAS DOS SANTOS, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Bonfim
de Feira, da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 792/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
JOSÉ PAULO SOUZA LIMA, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Tiquaruçu, da Secretaria
Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 793/2020
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar
RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, do cargo de Agente Distrital, da Administração do Distrito de Tiquaruçu, da
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, símbolo DA-6.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO Nº 11.880, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Loteamento Popular Parque dos Girassóis
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
considerando o que consta no Processo nº 43.353/2020, com base no art.14, da Lei Municipal nº 629, de 04 de
julho de 1969, da Lei Municipal nº 118, de 20 de agosto de 2018, e da Lei Federal nº 6.766/79 alterada pela Lei
Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de 03 de agosto de 2004 e da Lei Federal
nº 11.977 de 07 de julho de 2009,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o LOTEAMENTO POPULAR PARQUE DOS GIRASSÓIS, situado na Estrada da Pedra
Ferrada, S/N, Bairro Pedra Ferrada, Feira de Santana - BA, de propriedade da empresa BEM VIVER PARQUE DOS
GIRASSOIS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, CNPJ n° 37.186.322/0001-87, com 17.119,30 m²
(dezessete mil, cento e dezenove metros e trinta centímetros quadrados).
Parágrafo único – A área total do Terreno mede 17.119,30 m² (dezessete mil, cento e dezenove metros e
trinta centímetros quadrados), sendo dívida em Área Residencial com 10.132,96m² (dez mil, cento e trinta e dois
metros e noventa e seis centímetros quadrados) distribuída em 76 Lotes Residenciais; Área Comercial com 384,13
m² (trezentos e oitenta e quatro metros e treze centímetros quadrados) correspondente a 02 Lotes Comerciais e
serão doados gratuitamente ao Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, as Áreas de Uso Público
totalizando 6.602,21m² (seis mil, seiscentos e dois metros e vinte e um centímetros quadrados) compreendendo
as seguintes Áreas: I - Áreas de Equipamentos Comunitários com 855,16m² (oitocentos e cinquenta e cinco
metros e dezesseis centímetros quadrados), II - Áreas Livres com 700,79m² (setecentos metros e setenta e nove
centímetros quadrados) e III - Área do Sistema Viário (Ruas e Passeios) com 5.046,26m² (cinco mil, quarenta e seis
metros e vinte e seis centímetros quadrados).
Art. 2º - Ficam incorporadas ao domínio público as áreas destinadas ao uso e gozo da população, as
edificações públicas e outros equipamentos urbanos, nos termos do art.22 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de 03
de agosto de 2004.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SERGIO BARRADAS CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO Nº 11.881, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o Loteamento Parque Cittá - I e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
considerando o que consta no Processo nº 37.496/2019, com base no art.14, da Lei Municipal nº 629, de 04 de
julho de 1969, da Lei Municipal nº 118, de 20 de agosto de 2018, e da Lei Federal nº 6.766/79 alterada pela Lei
Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de 03 de agosto de 2004 e da Lei Federal
nº 11.977 de 07 de julho de 2009,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o LOTEAMENTO PARQUE CITTÁ - I, situado na Rua do Salvador, s/n, Fazenda
Campo Alegre, Distrito Sede, Feira de Santana-BA, de propriedade da empresa L MARQUEZZO CONSTRUTORA
LTDA, CNPJ n° 19.927.746/0001-73, com 144.367,47m² (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete
metros e quarenta e sete centímetros quadrados).
Parágrafo único – A área total do Terreno mede 188.004,96 m² (cento e oitenta e oito mil, quatro
metros e noventa e seis centímetros quadrados), sendo dívida em uma Área de Loteamento de 144.367,47m²
(cento e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete metros e quarenta e sete centímetros quadrados) e
uma Área Remanescente, com 43.637,49 m² (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e sete metros e quarenta e
nove centímetros quadrados). Excluindo-se a Área de Preservação Permanente – APP equivalente a
20.822,73m² (vinte mil, oitocentos e vinte e dois metros e setenta e três centímetros quadrados) do Loteamento
obtém-se uma Área Liquida do empreendimento corresponde 123.544,74 m² (cento e vinte e três mil,
quinhentos e quarenta e quatro metros e setenta e quatro centímetros quadrados) e sobre este valor é calculado
os percentuais de doação de áreas públicas, desta forma fica compreendido as seguintes áreas: Área de Uso
Residencial, com 64.803,57 m² (sessenta e quatro mil, oitocentos e três metros e cin qu enta e sete
centímetros quadrados), correspondendo a 393 lotes residenciais; Área de Uso Comercial, com área total de
3.101,27m² (três mil, cento e um metros e vinte e sete centímetros quadrados), correspondente a 14 lotes
comerciais; serão reservadas para o Tratamento de Esgoto uma Área para implantação de uma Elevatória de
Esgoto medindo 630,26m² (seiscentos e trinta metros e vinte e seis centímetros quadrados). Serão doados
gratuitamente ao Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, uma área total de 75.832,37 m² (setenta e
cinco mil, oitocentos e trinta e dois metros e trinta e sete centímetros quadrados), correspondente ao somatório
da Área de Preservação Permanente – APP medindo 20.822,73m² (vinte mil, oitocentos e vinte e dois metros e
setenta e três centímetros quadrados) e as Áreas de Uso Público medindo 55.009,64m² (cinquenta e cinco mil,
nove metros e sessenta e quatro centímetros quadrados) compreendendo as seguintes Áreas: I - Áreas de
equipamentos públicos comunitários: 8.524,01m² (oito mil, quinhentos e vinte e quatro metros e um centímetro
quadrado); II - Áreas livres: 6.266,40m² (seis mil e duzentos e sessenta e seis metros e quarenta centímetros
quadrados) e III - Sistema viário (áreas de ruas e passeios): 40.219,23m² (quarenta mil, duzentos e dezenove
metros e vinte e três centímetros quadrados).
Art. 2º - Ficam incorporadas ao domínio público as áreas destinadas ao uso e gozo da população, as
edificações públicas e outros equipamentos urbanos, nos termos do art.22 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de
03 de agosto de 2004.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 02 de dezembro de 2020.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SERGIO BARRADAS CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO N° 11.882, DE 02 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$ 100.000,00 (cem mil
reais), conforme detalhamento abaixo:
CLASS. INST.
05.0505

PROGRAMÁTICA
04.122.0051.2015

ECONÔMICA
4.4.90.52

FONTE
0000
TOTAL

VALOR (R$)
100.000,00
100.000,00

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.
05.0505

PROGRAMÁTICA
04.122.0051.2015

ECONÔMICA
3.3.90.30

FONTE
0000
TOTAL

VALOR (R$)
100.000,00
100.000,00

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, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 11.883, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA no uso de suas atribuições legais e considerando o
prazo para a Prestação de Contas, nos termos do artigo 63, da Constituição Estadual e Resolução nº 1.060/05, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
DECRETA:
Art. 1º - Para fins de encerramento do exercício financeiro de 2020, e levantamento do Balanço Geral do
Município de Feira de Santana e dos Fundos Especiais, observar-se-ão as normas orçamentárias, financeiras,
patrimoniais e contábeis vigentes, bem como as disposições deste Decreto.
Art. 2º - Os responsáveis pela gestão e/ou guarda de bens e valores do município observarão as datas
limites, estabelecidas neste Decreto, nos casos que indica:
I - até 11/12/2020, para realização de empenhos e emissão da respectiva nota de empenho;
II - até 18/12/2020, para liquidação da despesa por fornecimentos efetuados, serviços prestados e obras
executadas;
III - até 21/12/2020, para pagamento das despesas devidamente liquidadas;
§ 1º - As despesas cujos vencimentos ocorram após as datas fixadas para liquidação neste artigo, serão
antecipadas para o dia 18/12/2020, para fins de liquidação.
§ 2º - As unidades gestoras terão até o dia 11/12/2020, para tornarem disponíveis:
I) os saldos de empenhos passíveis de cancelamento;
II) os saldos de restos a pagar não processados de exercícios anteriores para compor o processo
administrativo de cancelamento.
§ 3º - As Contabilidades Geral e Setoriais diligenciarão no sentido de que todas as anulações de empenho ou
saldo de empenhos considerados insubsistentes estejam concretizadas até o dia 11 de dezembro de 2020.
§ 4º - Em caso de excepcional interesse público referente aos recursos vinculados, a SEFAZ apreciará
processos pertinentes a tais matérias até o dia 21 de dezembro de 2020.
Art. 3º - A Procuradoria Geral do Município junto com a Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria
Municipal de Administração deverão encaminhar à Controladoria Geral do Município, até 08 de Janeiro de 2021,
de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:
I - Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, contendo saldo do exercício anterior, as
movimentações de inscrições e baixas do exercício, segregando as dependentes das independentes da execução
do orçamento, e o saldo final, com a indicação dos valores referentes às inscrições e às baixas ocorridas no
exercício, discriminado por tributos;
II - Relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercício, discriminados
por contribuinte e corrigidos, devendo, entretanto, ser apresentada certidão emitida pelo Prefeito e Secretário de
Finanças, com o total da dívida ativa tributária e não tributária, atestando estarem tais valores devidamente
registrados. O município deverá manter a relação geral na sede da Prefeitura, à disposição do TCM, para as
verificações que se fizerem necessárias;
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III - As especificações da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa no exercício
e demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei Complementar nº
101/00;
IV - A relação dos precatórios existentes e pendentes de pagamento em 31/12/2020, por ordem
cronológica de inscrição;
V - Os processos administrativos de cancelamento de dívidas ativas (prescrição ou anistia fiscal) e passivas
(prescrição ou inadimplência), além dos extratos das dívidas contratuais;
VI - Cópias de contratos de operações de créditos e consórcios celebrados no exercício, acompanhados dos
respectivos atos de autorização legislativa
VII - demonstrativo dos bens móveis e imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior, as
movimentações de incorporação e baixas do exercício, segregando as dependentes das independentes da
execução do orçamento, e o saldo final, com indicação das suas respectivas depreciações, fornecido pela
Secretaria Municipal de Administração.
VIII - relação dos bens adquiridos no exercício com os respectivos valores de bens do ativo não circulante,
indicando-se a sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão emitida pelo
Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, contendo o total dos bens
patrimoniais de forma segregada, evidenciando o total da depreciação, exaustão e amortização, conforme o caso,
atestando que todos os bens do município (ativo não circulante) encontram-se registrados e submetidos ao
controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas. O município deverá manter o inventário geral na
sede da Prefeitura, à disposição do TCM, para as verificações que se fizerem necessárias;
Art. 4º - As despesas legalmente empenhadas e não pagas até 31/12/2020, serão inscritas em Restos a
Pagar, em conformidade ao que determina a legislação que trata do assunto.
§ 1º – Serão inscritos em restos a pagar processados os empenhos de despesa liquidados e não pagos
dentro do exercício respeitando sempre a disponibilidade financeira por fonte de recurso.
§ 2º – Os empenhos das despesas não liquidados serão mantidos como restos a pagar não processados, tão
somente se representarem despesas efetivamente incorridas no exercício corrente e apresentarem pendência
formal que impeça a liquidação.
§ 3º – Não haverá inscrição em Restos a Pagar não processados em que os serviços ou entrega de material,
ou seja, em que o fato gerador da despesa irá ocorrer somente em 2021, devendo esses processos serem
cancelados e reaberto no exercício de 2021, por crédito adicional suplementar ou não para os casos que existam as
dotações orçamentárias, podendo se for conveniente a utilização como fonte de recursos o Superávit de Exercício
Anterior.
§ 4º – Os empenhos emitidos e os seus respectivos saldos que não observarem o disposto nos parágrafos
anteriores devem ser anulados até o dia 11/12/2020.
Art. 5º - Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, deverão
apresentar as respectivas comprovações até o dia 30 de novembro de 2020, data em que também deverão
recolher os saldos remanescentes, porventura existentes, independente do prazo de aplicação previsto no ato d e
concessão.
§ 1º - A concessão de novos adiantamentos do exercício de 2020 estará suspensa após a publicação deste
decreto, retomando no próximo exercício;
Art. 6º - Os saldos financeiros, porventura existentes em 31/12/2020, na Câmara Municipal, deverão ser
transferidos à conta do Tesouro, com exceção dos recursos destinados, exclusivamente, ao pagamento de restos a
pagar, retenções e consignações legais na exata quantia dos compromissos correspondentes.
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Art. 7º - Fica atribuída ao Departamento do Tesouro a responsabilidade de fornecer ao setor competente os
extratos bancários de movimento e aplicação dos recursos e o termo de conferência de caixa e bancos lavrado por
comissão designada pelo Presidente até 05/01/2021.
Art. 8º - Fica atribuída ao Departamento de Licitação a responsabilidade de promover o levantamento de
todos os processos a ser licitados ou que se encontram com licitação em andamento para deliberação superior até
11/12/2020.
Art. 9º - Fica atribuída à Controladoria Geral do município a responsabilidade de fornecer ao setor
competente o Relatório Anual de Controle Interno dirigido ao gestor, com um resumo das atividades do exercício,
dando ênfase aos principais resultados alcançados e o Questionário relativo ao Índice de Efetividade da Gestão
Municipal – IEGM/TCMBA, até o dia 29/01/2021.
Art. 10 - As contas que compõem os grupos do Ativo Circulante, do Ativo Realizável, Ativo Financeiro, Ativo
Permanente, e do Passivo Financeiro deverão ser analisadas, objetivando a apuração da consistência dos saldos
existentes.
Art. 11º - Os Gestores das Autarquias Municipais obedecerão aos procedimentos determinados neste
Decreto, devendo encaminhar à Contabilidade Geral do Município, até 20/01/2021, uma via das suas prestações
de contas relativas ao exercício de 2020, sem prejuízo do disposto no art. 6º, da Resolução 1061/05;
Art. 12 - Os fundos especiais municipais deverão enviar, no mesmo prazo definido no artigo anterior, duas
vias das suas prestações de contas à Contabilidade Geral, a fim de compor a documentação da Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana – PMFS, a ser apresentada à Câmara Municipal de Feira de
Santana, em atendimento § 2º do art. 7º da Resolução nº. 1060/05.
Art. 13 - A partir da publicação deste Decreto, até a prestação de contas anual do Município, são
consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilidade, Controle Interno, Apuração
Orçamentária, Inventário e a todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, ficando a
concessão de férias aos servidores diretamente envolvidos, com limite máximo de até 10(dez) dias, até o período
de 31/01/2021.
Art. 14 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto implicará na responsabilidade do(s)
servidor(es), no âmbito de sua área de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da
legislação vigente.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LICITAÇÕES
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO: ADITIVO Nº 5 13 354-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA.CONTRATADA:AUTO POSTO GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 314-2020-13C, firmado em
06/05/2020. Fica estabelecido o valor unitário de R$ 3,31, por litro de óleo diesel, retroagindo seus efeitos a
partir de 01/08/2020. O contratante deverá pagar à contratada pelo realinhamento de preço o valor de R$
5.106,48, correspondente a aproximadamente 4,41% do valor do saldo referente ao item 1 óleo diesel S10 do lote
II, passando o valor atualizado do mesmo para R$ 1.447.758,32. DATA:07/10/2020.
ADITIVO Nº 5 12 479-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA: ROTA
EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI. Aditar o contrato nº 249-2020-12C, firmado em 01/04/2020. Fica
ratificado a Supressão do valor unitário de R$ 1.452,33, e total anual de R$ 17.427,96, retroagindo seus efeitos a
partir de 01/04/2020, correspondendo a aproximadamente 20% do valor originário do contrato. Fica estabelecido
que o novo valor mensal do contrato passará a ser R$ 5.806,00, passando o valor global atualizado do contrato
para R$ 69.672,00. DATA:23/10/2020.
ADITIVO Nº 5 13 485-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:CONSTRUTORA
FERREIRA LIMA EIRELI. Aditar o contrato nº 54-2020-13C, firmado em 16/01/2020. Fica estabelecido que o
contratante deverá pagar ao contratado, pelos acréscimos de serviços, o valor de R$ 703.497,04, correspondendo
a aproximadamente 24,89% do valor originário do contrato, passando o valor global do contrato para R$
3.529.487,93. DATA:03/11/2020.

COMUNICADO DISPENSA Nº 14/PGM/2020.
OBJETO: Aquisição de kit alimentação escolar destinado a distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de
ensino de Feira de Santana em virtude da suspensão das aulas no período de pandemia da COVID 19. ASSUNTO:
Resultado de Amostras. INTERESSADA: RMR AGROINDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADISTA BENEFICIAMENTO
EMPACONTAMENTO DE CERAIS. Após apresentação das amostras e conforme Laudo Técnico da SEDUC, temos a
considerar que: o item café não consta o número de lote na embalagem e o item óleo de soja apresenta
divergência na tabela nutricional impressa no rótulo e a constante na ficha técnica do produto. A tabela nutricional
da ficha técnica apresenta “gorduras totais de 12g e 22% do Valor Diário”, “Gorduras Saturadas de 2g e 9% do VD”,
“Gorduras Trans de 0g”, enquanto que na embalagem além desses dados constam também “Gorduras
monoinsaturadas 3g” e “Gorduras poli-insaturadas 7g”. Vale destacar que a quantidade de “gorduras totais” é a
soma de todos os tipos de gorduras, portanto, a tabela que consta na ficha técnica está incompleta. Diante do
exposto, a Equipe de Nutrição do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação e o Conselho
de Alimentação Escolar – CAE, opinam pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa. Feira de Santana, 23/11/2020.
Justiniano Oliveira França – Secretário Municipal de Educação.

COMUNICADO – LICITAÇÃO Nº 082-2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038-2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA MONITORADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS POR COMODATO
(CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), ALARME, E CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM
EMPREGO DE SERVIÇO TIPO TÁTICO MÓVEL. IMPUGNANTE: PROTEGE MINAS SISTEMA DE SEGURANÇA E
MONITORAMENTO-EIRELI. Em exame ao quanto arguido pela impugnante, e com base no quanto explanado pelo
setor técnico da FUNTITEC, através de ofício nº 356/2020, que diz: “assim sopesados todos os argumentos da
impugnação apresentada e em apreço ao edital, concluímos que todas as exigências editalicias foram no sentido
de, realmente, realizar uma contratação segura para o município. Optamos pelo indeferimento da impugnação ora
posta em estima”. Feira de Santana, 02 de dezembro de 2020. Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira.
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COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 082-2020 Pregão Eletrônico 038-2020.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
MONITORADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS POR COMODATO (CIRCUITO FECHADO
DE TV (CFTV), ALARME, E CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EMPREGO DE
SERVIÇO TIPO TÁTICO MÓVEL. Informamos que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível
no site: www.licitacoes-e.com.br Feira de Santana, 02/12/2020. Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira.

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 187-2020 TOMDA DE PREÇO 045-2020.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção da praça, localizada no bairro
Muchila, neste município. Informamos que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no
site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 02/12/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da
CPL.

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 161-2020 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC PRESENCIAL 007-2020
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras da 3ª etapa do Complexo Educacional de
Feira de Santana. Informamos que as respostas às solicitações de esclarecimentos encontra-se disponível no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 02/12/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CEL.

COMUNICADO – LICITAÇÃO Nº 161-2020 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC Nº 007-2020
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos e execução das obras da 3ª etapa do
Complexo Educacional de Feira de Santana (Sede da Secretaria de Educação e Auditório). IMPUGNANTE: MRM
CONSTRUTORA LTDA. Em exame ao quanto arguido pela impugnante, e com base no OFÍCIO/SEPLAN Nº
315/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, que decidiu pelo conhecimento e indeferimento da
impugnação apresentada. Feira de Santana, 25 de novembro de 2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente
da CEL.

LICITAÇÃO 191-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 106-2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA PARA AS FUNÇÕES DE MOTORISTA DE VEÍCULOS "PESADOS" E MOTORISTA DE VEÍCULOS "LEVES". Tipo:
Menor preço global. Data: 16/12/2020 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
3602-8307. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 02/12/2020. Fabricio dos Santos Amorim –
Pregoeiro.

LICITAÇÃO 192-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 107-2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA PARA AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO. Tipo: Menor preço global. Data:
17/12/2020 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 3602-8307. Edital no site:
www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 02/12/2020. Fabricio dos Santos Amorim – Pregoeiro.
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LICITAÇÃO 193-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 108-2020
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio
administrativo, técnico e operacional, de forma continua, com fornecimento de mão de obra para as funções de
auxiliar administrativo e assistente administrativo financeiro. Tipo: Menor preço global. Data: 18/12/2020 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 3602-8307. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br.
Feira de Santana, 02/12/2020. Verilandia Sena Barros – Pregoeira.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 048/2020
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA,
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, N° 071-2020 PROCESSO LICITATÓRIO N° 136-2020
Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o nº 14.043.574/0001-51, com sede na Av. Senhor dos Passos, nº 980, Centro, Feira
de Santana-Ba, representada pelo Exmº. Sr. Colbert Martins da Silva Filho, autorizado pelo art. 86, XIV, da sua Lei
Orgânica, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº. 2.593/05, Lei Estadual nº. 9.433/05, Lei
Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto
Municipal nº. 7.583, de 05 de setembro de 2008, Decreto Municipal nº 10.513, de 06 de dezembro de 2017, Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°
071-2020, consoante consta do Processo Licitatório n° 136-2020, RESOLVE registrar preços da empresa AGÊNCIA
AEROTUR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, N° 583- Tirol-Natal-RN,
através do seu representante legal, a Sra. Maria Amélia Carvalho Gomes, inscrito no CPF sob o nº 596.681.804-53,
denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, visando o possível contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a aquisição de
passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias, serviços de hospedagem, translado e
seguro viagem / assistência viagem, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos, no
Termo de Referência e na Proposta de Preços, independentemente de transcrição, constituindo-se esta Ata em
documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da legislação que rege a matéria.
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto registro de preços para possível contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a aquisição de passagens aéreas nacionais e
internacionais, passagens rodoviárias, serviços de hospedagem, translado e seguro viagem / assistência viagem,
conforme especificação prevista em edital e seus anexos e quantidades estimadas constantes desta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS
Os preços registrados terão validade de 12 meses e estão relacionados, conforme especificações do Termo de
Referência e quantidades estabelecidas:
ITEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO
PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR
INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO
PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL POR
INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO
PASSAGEM RODOVIÁRIA POR
INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR
INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE AGENCIA
DE TURISMO
SERVIÇO DE TRANSLADO POR
INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO
SEGURO VIAGEM / ASSISTÊNCIA VIAGEM
POR INTERMEDIAÇÃO DE AGENCIA DE
TURISMO

UNID

QTD

Valor Estimado Anual

SRV

1

537.500,00

SRV

1

50.000,00

SRV

1

49.000,00

SRV

1

144.000,00

SRV

1

40.900,00

SRV

1

17.000,00

VALOR TOTAL

R$ 838.400,00

Percentual de taxa
de serviço ofertado

0,01%

0,01%

0,01%

Percentual de taxa de serviço ofertado: um décimo por cento.
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Distribuição por Órgão Participante:
Item

SEADM

SEDESO

01

300.000,00

20.000,00

02

20.000,00

-----------

03

-----------

04

FMS

SMT

PROCON

50.000,00

49.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

-----------

-----------

10.000,00

-----------

10.000,00

-----------

10.000,00

8.000,00

35.000,00

-----------

3.000,00

-----------

3.000,00

-----------

-----------

50.000,00

10.000,00

30.000,00

14.000,00

15.000,00

4.500,00

10.000,00

05

5.000,00

4.000,00

8.000,00

7.000,00

10.000,00

500,00

3.000,00

06

10.000,00

-----------

-----------

-----------

7.000,00

-----------

Total

385.000,00

42.000,00

123.000,00

70.000,00

70.000,00

20.000,00



FMAS

FUNTITEC

FUNDEMA
7.500,00

2.500,00

ARFES
56.000,00

8.000,00

-----------

3.400,00

-----------

-----------

-----------

41.000,00

10.000,00

77.400,00

Banco para credito: Banco do Brasil S/A - Agência: 0022-1 Conta Corrente 52.714-9

Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 19 a 21, do Decreto Municipal
n°10.513/2017.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, c/c ao art. 143, §1º da Lei Estadual nº 9.433/05.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA
Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato e emissão de ordem
de fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a DIRETORIA GERAL - DG
Constitui-se participante o seguinte órgão: 0231 - AGÊNCIA REGULADORA DE FEIRA DE SANTANA – ARFES/0505 –
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEADM/1022 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA – FUNTITEC /2025 – FUNDO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA/1212- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO/1224FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS/1111-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANAFMS/0228-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DE CONSUMIDOR-PROCON/1926SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMT.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de
Feira de Santana que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal nº 10.513/17.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado.
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d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, c/c ao Art. 186,
incisos II ou III, da Lei Estadual nº 9.433/05, ou no art. 7º da Lei n° 10.520, de 2002.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razões de interesse público;
b) A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante
Instrumento Contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, c/c ao art. 132 da Lei 9.433/05, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 10.513/2017.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho/assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do
Decreto n° 3.555/00, do Decreto Municipal nº 10.413/17, da Lei Complementar nº 123/06, a Lei Estadual nº
9.433/05 e a da Lei Federal nº 8.666/93, subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o de Feira de Santana-Ba, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Feira de Santana, 01, de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATANTE

AGÊNCIA AEROTUR LTDA
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON
PORTARIA DE DECISÃO Nº 42 DE 02.12.2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/FSA. PORTARIA DE DECISÃO Nº 42 DE 02.12.2020, COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 002 DE
11.03.2020.
1.
PROCESSO Nº 31110C/2014. FORNECEDOR: COELBA – ADV: RENATA MARIELA SANTOS FALCÃO
(OB/BA 36.387). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
31110C/2014, condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 3.364,08 (três
mil trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único
do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
2.
PROCESSO N° 25211C/2013. FORNECEDOR: COELBA – ADV: RENATA MARIELA SANTOS FALCÃO
(OAB/BA 36.387). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
25211C/2013, condenando a fornecedora COELBA ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$
672,82 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser
recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou
interpor o Recurso no mesmo prazo.
3.
PROCESSO N° 21.649/2011. FORNECEDOR: COELBA – ADV: LUÍS CARLOS BASTOS FILHO (OAB/BA
27.965). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21.649/2011,
condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 34.650,000 (trinta e quatro
mil seiscentos e cinquenta reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto
Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
4.
PROCESSO Nº 21.723/2011. FORNECEDOR: COELBA – ADV: MILENA GILA FONTES (OAB/BA
25.510). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.723/2011,
condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 672,82 (seiscentos e setenta
e dois reais e oitenta reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal
nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após
a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
5.
PROCESSO N° 5396M/2012. CONSUMIDOR: EDEMARIO MARQUES DE ALMEIDA. FORNECEDOR:
COELBA– ADV: MILENA GILA FONTES (OAB/BA 25.510). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o
processo administrativo N° 5396M/2012, condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa
no valor de R$ 2.523,06 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e seis centavos). Com assento no artigo 56, inciso
I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser
recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou
interpor o Recurso no mesmo prazo.
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6.
PROCESSO N° 19.813/2010. FORNECEDOR: COELBA – ADV: LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS
(OAB/BA 25.861). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
19.813/2010, condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 1.009,22 (um
mil e nove reais e vinte e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o
artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do
Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
7.
PROCESSO N° 8.893/06. FORNECEDORES: COELBA – ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS
AUTOS. DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.893/06,
condenando a fornecedora COELBA ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 672,82
(seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no
cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos
do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso
no mesmo prazo.
8.
PROCESSO N° 41690C/2017. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN (OAB/BA
28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41690C/2017,
condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 1.009,22 (mil e nove reais e
vinte e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal
nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após
a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
9.
PROCESSO N° 46810C/2019. FORNECEDOR: FEIRA TELAS COMÉRCIO E MONTAGEM LTDA-ME –
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46810C/2019, condenando a fornecedora FEIRA TELAS COMÉRCIO E MONTAGEM
LTDA-ME ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 458,82 (quatrocentos e cinquenta e oito
reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto
Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
10.
PROCESSO N° 44120C/2018. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR
(OAB/BA 28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
44120C/2018, condenando a fornecedora COELBA ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$
2.253,06 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser
recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou
interpor o Recurso no mesmo prazo.
11.
PROCESSO Nº 46354C/2019. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR
(OAB/BA 28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
46354C/2019, condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 672,82
(seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo
único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no
cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos
do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
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12.
PROCESSO Nº 46396C/2019. FORNECEDOR: UNIFACS – ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO
NETO (OAB/PE 23.255). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
46396C/2019, condenando a UNIFACS, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 2.523,06 (dois
mil quinhentos e vinte e três reais e seis centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do
Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
13.
PROCESSO Nº 46776C/2019. FORNECEDORES: BANCO BRADESCO – AG. CONSELHEIRO FRANCO
3516 – ADV: LORENA GONÇALVES SILVEIRA (OAB/BA 33.154). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que
originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46776C/2019, condenando a BANCO BRADESCO – AG. CONSELHEIRO
FRANCO 3516, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com assento
no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que
determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a
parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o
pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário
Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
14.
PROCESSO Nº 44604C/2018. FORNECEDORES: COELBA – ADV: MIRELA SOARES (OAB/BA 43.938).
DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44604C/2018,
condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 6.728,16 (seis mil setecentos
e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de
Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o
artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do
Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
15.
PROCESSO N° 47523C/2019. FORNECEDOR: CONFINAR PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA –
ADV: ROSANA DE SÁ B. CAMARA BASTOS OAB/BA 12.489). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou
o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47523C/2019, condenando a fornecedora CONFINAR PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor,
ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo
texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº
2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
16.
PROCESSO N° 47260C/2019. CONSUMIDOR: INGRID DA ANUNCIAÇÃO SOUZA. FORNECEDOR:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. 0068) – ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DECIDE: pelo
acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47260C/2019, condenando a
fornecedora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG.0068) ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$
15.000,00 (quinze mil setecentos e vinte oito reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no
mesmo prazo.
17.
PROCESSO Nº 47347C/2019. FORNECEDOR: LOJAS AMERICANAS S.A. – ADV: ADVOGADO NÃO
CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DECIDE: pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 138/2019 que deu origem ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47347C/2019, condenando a LOJAS AMERICANAS S.A. ao pagamento de
penalidade administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu
parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo
prazo.
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18.
PROCESSO Nº 47141C/2019. FORNECEDOR: V. GOMES DE ARÁUJO (MERCADINHO SAT) – ADV:
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DECIDE: pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 99/2019 que deu
origem ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47141C/2019, condenando a V. GOMES ARAUJO (MERCADINHO SAT)
ao pagamento de penalidade administrativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com assento no artigo 56,
inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua
respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora
desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor
Recurso no mesmo prazo.
19.
PROCESSO N° 47343C/2019. FORNECEDOR: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA – ADV.: LARA
BRITO DE A. D. NEVES – (OAB/BA 28.667). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o processo
administrativo N° 47343C/2019, condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto
Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
20.
PROCESSO N° 46838C/2019. FORNECEDOR: COELBA – ADV: CAROLINE NOVAES DIAS (OAB/BA
56.491). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o processo administrativo N° 46838C/2019,
condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 672,82 (seiscentos e setenta
e dois reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o
artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do
Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
21.
PROCESSO Nº 46863C/2019. FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG 1611 – ADV: SEM
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DECIDE: pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 75/2019 que deu
origem ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46863C/2019, condenando a fornecedora CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL – AG 1611 ao pagamento de penalidade administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com
assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que
determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a
parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o
pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário
Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
22.
PROCESSO Nº 46806C/2019. FORNECEDOR: BANCO LOSANGO – ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES (OB/BA 34.730). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 46806C/2019, condenando o fornecedor BANCO LOSANGO, ao pagamento da penalidade administrativa no
valor de R$ 20.184,47 (vinte mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Com assento no
artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina
a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte
infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento
da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou
interpor Recurso no mesmo prazo.
23.
PROCESSO N° 44109C/2018. FORNECEDORES: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR
(OAB/BA 28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
44109C/2018, condenando a fornecedora COELBA ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$
672,82 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser
recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou
interpor o Recurso no mesmo prazo.
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24.
PROCESSO N° 41640C/2017. FORNECEDOR: COELBA– ADV: MILENA GILA FONTES (OAB/BA
25.510). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41640C/2017,
condenando o fornecedor ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 3.364,08 (três mil
trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de
10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no
mesmo prazo.
25.
PROCESSO N°41660C/2017. FORNECEDOR: COELBA – ADV: RENATA MARCELA SANTOS FALCÃO
(OAB/BA 36.387). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
41660C/2017, condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 1682,04 (um
mil seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único
do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
26.
PROCESSO Nº 46858C/2019. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR
(OAB/BA 28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
46858C/2019, condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 6.728,16 (seis
mil setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único
do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
27.
PROCESSO Nº 43471C/2017. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PALOMA MORENO (OAB/BA
31.942). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43471C/2017,
condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 1.345,63 (um mil trezentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do
Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
28.
PROCESSO Nº 44433C/2018. FORNECEDOR: COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OB/BA
28.568). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44433C/2018,
condenando a COELBA, ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 3.364,08 (três mil trezentos e
sessenta e quatro reais e oito centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de
Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o
artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do
Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
29.
PROCESSO Nº 47078C/2019. FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A AG 0041-08 CONSELHEIRO
FRANCO – ADV: GUILHERME FRANCO (OAB/BA 9.595). DECIDE: pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 94/2019
que deu origem ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47078C/2019, condenando a fornecedora BRANCO DO
BRASIL S.A AG. 0041-08 CONSELHEIRO FRANCO ao pagamento de penalidade administrativa no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal
nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após
a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
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30.
PROCESSO N° 47248C/2019. FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A AG 0041-08 CONSELHEIRO
FRANCO – ADV: GUILHERME FRANCO (OAB/BA 9.595). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47248C/2019, condenando a fornecedora BANCO DO BRASIL S.A AG 0041-08
CONSELHEIRO FRANCO ao pagamento da penalidade administrativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
setecentos e vinte oito reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do
mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto
Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
31.
PROCESSO N° 47254C/2019. FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A AG. 0041-8 – ADV:
GUILHERME FRANCO (OAB/BA 9595). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 47254C/2019, condenando a fornecedora BANCO DO BRASIL S.A AG. 0041-8 ao pagamento
da penalidade administrativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil setecentos e vinte oito reais). Com assento no
artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que determina
a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte
infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento
da multa, que deve ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação
em Diário Oficial, ou interpor o Recurso no mesmo prazo.
32.
PROCESSO Nº 46488C/2019. FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A – AG. 3128-3 – ADV:
GUILHERME FRANCO (OAB/BA 9.595). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 46488C/2019, condenando a BANCO DO BRASIL S.A – AG. 3128-3 ao pagamento de
penalidade administrativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu
parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva
inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão,
nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo
prazo.
33.
PROCESSO Nº 40958C/2016. FORNECEDOR: COELBA – ADV: RENATA MARIELA SANTOS FALCÃO
(OAB/BA 36.387). DECIDE: pelo acolhimento da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
40958C/2016, condenando a COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de R$ 2.523,06 (dois
mil quinhentos e vinte e três reais e seis centavos). Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do
Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de
que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo
46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.
Feira de Santana, 02 de dezembro de 2020.
CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
Superintendente do PROCON/FSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
CIDADANIA, CULTURA E DIVERSIDADE - LEI ALDIR BLANC
(Republicado por incorreção)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, com esteio na Lei Federal Nº 14.017 de 29 de junho, no Decreto
Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal Nº 11.774 de 02 de outubro de 2020, torna
público o presente Edital de Chamamento Público Nº 02/2020, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº1110/20,
Nº1111/20 e Nº 1112/20 visando à seleção de PROJETOS CULTURAIS no município de Feira de Santana
interessadas em celebrar TERMO PARCERIA CULTURAL LEI ALDIR BLANC que tenha por objeto conforme descrito
no item 2. deste Edital.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

PORTARIA Nº 09, DE 02 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 APROVADOS no LOTE III 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 APROVADOS 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.
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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:
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
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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 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

ANEXO I
Nº Protocolo
17
19
22

Responsável pelo Espaço
ELOISA OLIVEIRA VITORIA
SILVIO ROBERTO MIRANDA SANTOS JUNIOR
ANDERSON FRANCO RIBEIRO-

Espaço Cultural
TERREIRO DE ERU E SANTA BARBARA UBANDA
VOLTA POR CIMA
A F SOM

Situação
APROVADO
APROVADO
APROVADO

37
38
44
48

FELIPE DE SOUZA SILVA
ALINE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA
JOSEMAR DE JESUS ANDRADE
HUMBERTO JORGE DE OLIVEIRA NUNES

TERREIRO NZO MUTALAMBO
ACAD- ACADEMIA ARTE DE DANÇAR
COLETIVO DE POLICULTURAL ARTE NA RUA
LIACK E OS PUPILAS

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

56
57
68
79

MONICA GABRIELA LOPES CARNEIRO
ITAMARA VITÓRIA SILVA
JOILMA DOS SANTOS FREITAS
ELIEZER SOUZA SOARES

ESPAÇO CULTURAL CHÃO DE ESTRELAS
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CASEB
JOY FREITAS FOTOGRAFIA - CASA JOY ESTUDIO CRIATIVO
ART'SOLIDÁRIA

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

100
104
120
121

FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
WEDSON SOUZA MONTEIRO
JOAO ARAUJO DOS SANTOS
JAILSON ROQUE OLIVEIRA SOUZA

MOVIMENTO CULTURAL AFOXE FILHOS DE NANA
KITO MONTEIRO FOTOGRAFIA
CLIKJA FOTOS E FILMAGENS
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA LAÇOS AFRICANOS

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

122
123
124
125

AVANI DA CONCEICAO VAZ
MARCOS PAULO SANTOS DE SOUZA
ANTONIO EVALDO BARBOZA MACHADO
MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS

STUDIO DE DANÇA AVANY VAZ
UNZO TI MAMETO NIKISSI AZAKEBAN TIUNZAMBI
ACADEMIA DE VIOLÃO
BIA VASCONCELOS CENTRO ARTÍSTICO E CULTURAL

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

126
127
129
130

DANILO ORGE GONCALVES DA SILVA
ROSILENE CONCEICAO DE JESUS
VALMIR DOS SANTOS
DOMINGOS CÂNDIDO QUIFAMESSA

MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTD ME
ILÊ AXÉ OKAN OYÁ OJÚ ODÉ
ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ILÊ AXÉ PATAKORI OGUM HÊ
VOCAL TWANA TUA NZAMBI

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

131
132

JURANDIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
TAILAN QUEIROZ CAVALCANTE

APROVADO
APROVADO

133

RONEVON DE JESUS SILVA

134
135

KELCILENE DE SOUZA CALIXTO
ALAN MAGALHÃES FERREIRA

ILE AXE LABAFUN
GRUPO FORRÓ DO BOM
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ESCRAVO DO
ORIENTE
KELCILENE DE SOUZA CALIXTO
CAMGURU FILMES

136
137
138
139

ALINE DE SOUZA CERQUEIRA
ALESSANDRO FALCÃO SANTOS
ALBERTO LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
ESCOLASTICA ASSIS SANTOS

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM UBUNTU - CAU
CASA DO ESTUDANTE DE FEIRA DE SANTANA
ALBERTO LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA (ALGO EVENTOS)
BECO DA ENERGIA

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

140
141
142

LUIZ GABRIEL SANTOS DE LACERDA
GERALDO FRANCISCO DE SOUZA
ELIZÂNGELA LIMA

CASA DA RESISTÊNCIA - CENTRO DE CULTURA E LUTA
GREMIO RECREATIVO AFOXÉ FILHOS DE OGUM
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BRASIL MEU SAMBA

APROVADO
APROVADO
APROVADO

APROVADO
APROVADO
APROVADO
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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)

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
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA
PORTARIA Nº 079, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dá publicidade aos resultados das inspeções médicas
em virtude de requerimento de auxílio doença.
O Presidente do IPFS - Instituto de Previdência de Feira de Santana, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o art. 40 da Lei Complementar nº 011/2002 e as Portarias nº 14/2020, 24/2020, 30/2020,
041/2020, 52/2020, 60/2020, 69/2020 e 78/2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Dar publicidade aos resultados das inspeções médicas realizadas, em virtude de requerimento de
auxílio doença.
Matrícula

Nome Servidor

010095302

Antonio Carlos de Freitas

050000751

Antonio Sergio Aras de Almeida

080000523

Arlete Maria Lacerda de Brito

010704422

Cleuma Regina Santana Silva

080001151

Edileuza Nascimento da Cruz

080350681
080001450

Eliane da Silva e Silva
Eliete de Jesus Souza

010703727

Jose Domicio Leal Filho

080324955

Jussara Jesus de Oliveira

010704927

Lindaura da Silva

010723923

Paulo Roberto Brandão Borges

080004385
080325088
080322505
27

Rita de Cassia Conceição dos
Santos
Rute da Silva Trindade
Nascimento
Silene da Silva Santos
Vicen Ferreres Oliveira de Souza

Secretaria

Conclusão
Concedida licença médica até nova perícia
SMS
que ocorrerá em 18/02/2021
Concedida licença médica até nova perícia
SEMMAM
que ocorrerá em 13/05/2021
Concedida licença médica com alta em
SMS
17/12/2020
Concedida licença médica com alta em
FHFS
04/01/2021
Readaptação em função administrativa até
SMS
nova perícia que ocorrerá em 29/01/2021
SMS
Licença médica indeferida
SMS
Licença médica indeferida
Readaptação em função administrativa até
SMS
nova perícia que ocorrerá em 30/03/2021
Readaptação em função administrativa até
SMS
nova perícia que ocorrerá em 01/03/2021
SMS
Licença médica indeferida
Concedida licença médica até nova perícia
SEPREV
que ocorrerá em 28/12/2020
Concedida licença médica até nova perícia
SMS
que ocorrerá em 11/01/2021
Concedida licença médica até nova perícia
SMS
que ocorrerá em 28/12/2020
Concedida licença médica com alta em
SMS
09/03/2021
Concedida licença médica até nova perícia
CMFS
que ocorrerá em 28/01/2021

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana/BA, 02 de dezembro de 2020.
ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE DO IPFS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Instituto de Previdência de Feira de Santana- IPFS, no uso de atribuições, vem convocar
os membros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal deste Instituto, para reunião ordinária, a
realizar-se no dia 17 de dezembro do corrente ano (quinta-feira), na sua sede, na Rua Leolinda Bacelar de Lima, nº
207, Centro, sala de reuniões, no horário das 08:30hs, em primeira convocação, e ás 09:00hs em segunda
convocação com quem estiver presente, constando da seguinte pauta:
01- POLITICA DE INVESTIMENTO 2021
02- O QUE OCORRER
Feira de Santana 02 de dezembro de 2020.
ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ
DIRETOR PRESIDENTE - IPFS.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA
LEI ESTADUAL Nº. 9.433/2005 NA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993 NA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, E EM ATENÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE QUE DEVEM NORTEAR OS PROCESSOS
LICITATÓRIOS, APRESENTA EXTRATO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, JUNTO A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO
NÚMERO

MODALIDADE
E NÚMERO

PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº.
049/2020

PREGÃO
PRESENCIAL
Nº. 038/2020

OBJETO

LICITANTES
VENCEDORES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE HIGIENIZAÇÃO PARA
SUPRIR A DEMANDA DO
HOSPITAL INÁCIA PINTO
DOS SANTOS E UNIDADES
PERTENCENTES À
FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DE FEIRA DE SANTANA,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO - I
EM CONSONÂNCIA COM
O ANEXO II DO EDITAL.

VALOR R$
GLOBAL

89.600,00

QUÍMICA JVC
LTDA.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO
E PRAZO DE ENTREGA
Data: 01/12/2020
3
Prazo 12 (doze) meses em
Contrato.
Admite-se a sua prorrogação nos
termos dos Art. 141 e 142 da Lei
Estadual Nº. 9.433/2005.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Elemento Despesa:3.3.90.30.9900
Projeto de Atividade: 2076
Fonte: 055

Feira de Santana. 02 de dezembro de 2020.
GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549
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