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DECRETO INDIVIDUAL Nº 854/2021 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nºs  30.6596/2021  e  45673/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 
1225/2021, e com fundamento no art. 51, § 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei  Complementar nº 011/2002, e disposto no 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar 028/2006, RESOLVE conceder PENSÃO POR MORTE COM PROVENTOS 
INTEGRAIS à senhora CRISPINIANA FREITAS DOS SANTOS, de forma vitalícia, na qualidade de cônjuge, face ao 
falecimento do ex-servidor ALOISIO CERQUEIRA DOS SANTOS, em 05.06.2021, Matrícula nº 04013688-7, Agente de 
serviços Gerais, situação funcional de servidor  inativo. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 855/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nºs  30.6586/2021  e  35608/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 
1224/2021, e com fundamento no art. 51, § 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei  Complementar nº 011/2002, e disposto no 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar 028/2006, RESOLVE conceder PENSÃO POR MORTE COM PROVENTOS 
INTEGRAIS ao senhor EUVALDO SILVA MAIA, de forma vitalícia, na qualidade de cônjuge, face ao falecimento da ex-
servidora IVONE MACHADO DA SILVA MAIA, em 02.05.2021, Matrícula nº 08000188-8, Agente Comunitário de 
Saúde, situação funcional de servidora  ativa. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 856/2021 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6459/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 350/2021, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE conceder aposentadoria por idade, com proventos 
proporcionais, à servidora GILDENE DA SILVA CORREIA, matrícula nº 01070464-2, Agente de Serviços Gerais, Classe 
I, Referência “A”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 

 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 857/2021 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6461/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 1110/2020, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE conceder aposentadoria por idade, com proventos 
proporcionais, ao servidor CLAUDIONOR GONÇALVES FERREIRA, matrícula nº 08010048-8, Agente de Combate às 
Endemias, Classe II, Referência “A”, nível 05, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 858/2021 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6472/2020 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 865/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora MARIA IRENE NASCIMENTO DA 
CRUZ, matrícula nº 01005277-5, Assistente Administrativo, Classe I, Referência “F”, nível 07, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 859/2021 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6221/2019 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 2077/2019, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora LUCIA DE FÁTIMA GOMES DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 01009810-8, Agente de Serviços Gerais, Classe I, Referência “F”, nível 06, lotada na 
Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 860/2021 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6469/2020 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 309/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora FRANCISCA MARIA PEREIRA, 
matrícula nº 01009819-6, Gari, Classe I, Referência “A”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, 
Turismo e Desenvolvimento Econômico. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 861/2021 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6501/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 349/2021, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE conceder aposentadoria por idade, com proventos 
proporcionais, à servidora LINDAURA DA SILVA, matrícula nº 01070492-7, Auxiliar de Enfermagem, Classe I, 
Referência “A”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 862/2021 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6601/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 1521/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora MARIA MAGNOLIA EVANGELISTA, 
matrícula nº 01004049-8, Professora, Classe I, Referência “E”, nível 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 863/2021 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6543/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 903/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora SIMONE SILVA SANTANA DE 
SOUZA, matrícula nº 01070679-3, Professora, Classe I, Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 864/2021 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6549/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 906/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora SANDRA SOCORRO RIBEIRO DE 
CERQUEIRA MANSUR, matrícula nº 01070635-3, Professora, Classe I, Referência “F”, nível 06, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº 865/2021 
 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta dos Processos de nº  30.6548/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 904/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE conceder 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora ALBA LUCIA  ALMEIDA NEVES, 
matrícula nº 01069781-3, Professora, Classe I, Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 866/2021 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento 

no art. 44, da Lei Municipal Complementar nº 01/94, à vista do que consta no Processo n° 66891/2021, RESOLVE 
exonerar, a pedido, ROGEANE DA SILVA BORGES, Matrícula nº 01078303-8, do cargo de Enfermeira, da Secretaria 
Municipal de Saúde, retroagindo seus  efeitos 08 de novembro de 2021.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 

 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

 
DECRETOS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

 
Nº 867/2021 – tendo em vista o que consta do Processo n° 65025/2021, com fundamento no art. 44,                                      
da Lei Municipal Complementar nº 01/94, RESOLVE exonerar, a pedido, à servidora                                                          
DANIELLY GOMES SILVA SANTORO, Matrícula nº 60.004.081-0, Técnica em Nível Superior – Graduação em Serviço 
Social, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, admitido em 01.04.2020, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2021. 
 
Nº 868/2021 – tendo em vista o que consta do Processo n° 65028/2021, com fundamento no art. 44,                                     
da Lei Municipal Complementar nº 01/94, RESOLVE exonerar, a pedido, à servidora                                                                
JAMILLE FREITAS DA ROCHA MACHADO, Matrícula nº 60.003.833-6, Técnica em Nível Médio, contratada pelo 
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, admitido em 01.04.2020, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, retroagindo seus efeitos a 03 de novembro de 2021. 
 
Nº 869/2021 – tendo em vista o que consta do Processo n° 65708/2021, com fundamento no art. 44,                                     
da Lei Municipal Complementar nº 01/94, RESOLVE exonerar, a pedido, à servidora                                                       
ADAILDES DA SILVA NASCIMENTO, Matrícula nº 60.003.386-7, Orientadora Social, contratada pelo Regime Especial 
de Direito Administrativo – REDA, admitida em 08.07.2019, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, retroagindo seus efeitos a 04 de novembro de 2021. 
 
Nº 870/2021 – tendo em vista o que consta do Processo n° 66341/2021, com fundamento no art. 44,                              
da Lei Municipal Complementar nº 01/94, RESOLVE exonerar, a pedido, à servidora                                                               
RENATA MARQUISE OLIVEIRA FERREIRA, Matrícula nº 60.003.861-1, Técnica em Nível Superior, contratada pelo 
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, admitida em 01.04.2020, lotada na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, retroagindo seus efeitos a 08 de novembro de 2021. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/


ANO VII - EDIÇÃO 1935 - DATA 01/12/2021 

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

6 

 
 
 

 
ADITIVO Nº 444-2021-09AC. LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. LOCADOR: LUCIANO SILVA DE 
OLIVEIRA. Aditar o contrato nº 425-2020-09C, firmado em 10/08/2020. O prazo de execução do contrato será 
prorrogado por até 12 (doze) meses, a contar do seu termo final. O valor mensal do contrato é R$ 4.200,00, e o valor 
anual é R$ 50.400,00, passando o valor acumulado do contrato para R$100.800,00. DATA DA ASSINATURA: 
10/08/2021. 
 
ADITIVO Nº 556-2021-11AC. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: 
MERKAPCLIN COM. DE EQUIP.ELETRICOS LTDA. Aditar o contrato nº 21820181111, firmado em 03/12/2018. O 
prazo de execução do contrato, no valor anual   de   R$ 868.291,20, será prorrogado por até 12 (doze) meses, a 
contar do seu termo final, passando o valor acumulado do contrato para R$ 3.302.764,80. DATA DA ASSINATURA: 
23/11/2021. 
 

 
 
ADITIVO Nº 558-2021-09AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: EG CONSTRUÇÕES 
LTDA. Aditar o contrato nº 102-2021-09C, firmado em 20/05/2021. Fica estabelecido que a contratante deverá 
pagar a contratada pelos acréscimos de serviços o valor de R$ 2.651.187,34, correspondente à aproximadamente 
24,90% do valor do contrato, passando o valor global atualizado do contrato para R$ 13.300.379,32. DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2021. 

ADITIVO Nº 561-2021-13AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: C.R.E. 
CONSTRUTORA EIRELI. Aditar o contrato nº 158-2020-13C, firmado em 02/03/2020. Fica estabelecido que o 
contratante deverá pagar a contratada pelos acréscimos de serviços o valor de R$ 40.249,07, correspondente a 
aproximadamente 14,04% do valor originário do contrato, passando o valor global atualizado do contrato para R$ 
326.858,95, DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021. 

ADITIVO Nº 559-2021-16AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: E C CENTRO 
AUTOMOTIVO LTDA. Aditar o contrato nº 590-2020-16C, firmado em 01/12/2020. Fica estabelecido que o 
contratante deverá pagar a contratada pelo acréscimo de serviço o valor de R$ 15.007,50, correspondente à 25% do 
valor originário do contrato, passando o valor global atualizado do contrato para R$ 75.037,50. DATA DA 
ASSINATURA: 24/11/2021. 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 418-2021-10D 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 683-2021. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE 
E LAZER. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO OYAMA PINTO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) 
MESES. Contratada: LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 7.657,60 (sete mil, seiscentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta centavos). Amparo legal: Art. 59, inciso II, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer 
da Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de 
Santana, 03/11/2021. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO – PREFEITO MUNICIPAL. 

EXTRATO DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 418-2021-10D 

CONTRATO N° 280-2021-10C - Processo Administrativo Nº 683-2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FEIRA DE SANTANA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO OYAMA PINTO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) 
MESES. Contratada: LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Global: R$ 7.657,60 (sete mil, seiscentos e cinquenta e 
sete reais e sessenta centavos). Assinatura do Contrato: 03/11/2021. Feira de Santana, 03/11/2021. 
 
 
 
 

LICITAÇÕES 
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HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 064-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 054-2021 

OBJETO: Aquisição de 03 (três) carrocerias metálicas abertas completas para veículos do setor da garagem de 
máquinas pesadas da Superintendência de Operações e manutenção neste município. HOMOLOGAÇÃO: 
01/12/2021. VENCEDORA:  W FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIAL. VALOR: R$ 118.999,98. Feira de 
Santana, 01/12/2021 – Colbert Martins da Silva Filho – Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 064-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 054-2021 

CONTRATO: 301-2021-02C. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: W FERREIRA DOS 
SANTOS OLIVEIRA COMERCIAL. OBJETO: Aquisição de 03 (três) carrocerias metálicas abertas completas para veículos 
do setor da garagem de máquinas pesadas da Superintendência de Operações e manutenção neste município. 
ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2021.VALOR: R$ 118.999,98. Feira de Santana, 01/12/2021 – Colbert Martins 
da Silva Filho – Prefeito Municipal. 

 

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 078-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 065-2021 

OBJETO: Aquisição de divisórias e portas para atender as necessidades da Proteção Social Básica pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2021. VENCEDOR:  ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR: R$ 225.666,50. Feira de Santana, 30/11/2021 – Antônio Carlos Borges dos Santos 
Júnior – Gestor do FMAS. 
 

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 078-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 065-2021 

CONTRATO: 285-2021-1224C. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO: 
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de divisórias e portas para atender as 
necessidades da Proteção Social Básica pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. ASSINATURA DO 
CONTRATO: 08/11/2021.VALOR: R$ 225.666,50. Feira de Santana, 30/11/2021 – Antônio Carlos Borges dos Santos 
Júnior – Gestor do FMAS. 
 

 
 

LICITAÇÃO 126-2021 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC PRESENCIAL 005-2021 

Objeto: Contratação integrada de empresa ou consórcio de empresas de engenharia para a execução da reforma e 
ampliação de seis escolas municipais, incluindo a elaboração de projetos executivos de arquitetura e projetos 
completares de engenharia. Tipo: Técnica e Preço. Data: 19/01/2022 às 08h30. Local: Av. Sampaio, nº 344, Feira de 
Santana - Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão de 
Compras e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 
8345/8376. Feira de Santana, 30/11/2021. Jacicleide Gomes dos Santos – Presidente da CPL do RDC. 
 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO Nº 061-2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003-2021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de Serviços Técnicos Profissionais 
especializados na elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares, Modelados em Software de Tecnologia 
Building Information Modeling (BIM) e Prestação de Serviços e Apoio Técnico e Operacional. ASSUNTO: Impugnação 
ao Edital. INTERESSADA: UFC ENGENHARIA S/A. Ante o exposto, conforme OFÍCIO/SEPLAN/DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO URBANO Nº 370/2021, que diz: “Por todo o exposto, decide a Comissão Técnica da Prefeitura 
Municipal de Feria de Santana em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, devido a proposta de alteração do 
instrumento convocatório apresentada pela impugnante ir contra aos princípios da administração pública, no 
tocante a propor alterações no edital que compromete, restringe ou frustra o seu caráter competitivo.”, RATIFICO a 
Decisão. Feira de Santana, 08 de novembro de 2021. Colbert Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal. 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO Nº 061-2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003-2021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de Serviços Técnicos Profissionais 
especializados na elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares, Modelados em Software de Tecnologia 
Building Information Modeling (BIM) e Prestação de Serviços e Apoio Técnico e Operacional. ASSUNTO: Impugnação 
ao Edital. INTERESSADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA 
BAHIA-SENAI/DR/BA. Ante o exposto, conforme OFÍCIO/SEPLAN/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO Nº 
369/2021, que diz: “Por todo o exposto, decide a Comissão Técnica, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação 
apresentada para indeferir todos os pedidos de alteração dos itens apontados como em desacordo à legislação e 
jurisprudência, nos moldes da fundamentação alhures, e acatar somente os apontamentos dos erros materiais.”, 
RATIFICO a Decisão. Feira de Santana, 08 de novembro de 2021. Colbert Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal. 
 

 
 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO Nº 061-2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003-2021 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de Serviços Técnicos Profissionais 
especializados na elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares, Modelados em Software de Tecnologia 
Building Information Modeling (BIM) e Prestação de Serviços e Apoio Técnico e Operacional. ASSUNTO: Impugnação 
ao Edital. INTERESSADA: TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS. Ante o exposto, conforme 
OFÍCIO/SEPLAN/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO Nº 371/2021, que diz: “Por todo o exposto, decide, a 
Comissão Técnica da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE à 
impugnação, ACATANDO os tópicos referente ao “Regime de Execução Contratual”, “Textos incompatíveis com o 
objeto”, “Pontuação para projetos viários”, procedendo assim com as retificações necessárias e republicando o 
edital; e NÃO ACATANDO as alegações referentes a “Pontuação para Engenheiro e Arquiteto com Curso de 
Modelagem em BIM” e “Pontuação para Engenheiro com Pós graduação em Perícia ou Patologia da Edificações.”, 
RATIFICO a Decisão. Feira de Santana, 08 de novembro de 2021. Colbert Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 1.119/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nºs  30.6596/2021  e  45673/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 
1225/2021, e com fundamento no art. 51, § 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei  Complementar nº 011/2002, e disposto no 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda mensal à senhora                                 
CRISPINIANA FREITAS DOS SANTOS, de forma vitalícia, na qualidade de cônjuge, face ao falecimento do ex-servidor 
ALOISIO CERQUEIRA DOS SANTOS, em 05.06.2021, Matrícula nº 04013688-7, Agente de serviços Gerais, situação 
funcional de servidor  inativo, em R$ 1.100,00  (mil e cem reais), equivalentes  a  100% do salário de contribuição 
verificado no mês de maio/2021, constituído da seguinte parcela:  vencimento – R$ 1.100,00. II - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 

 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI  CARVALHO  DE  SANTANA 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

PORTARIAS 
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PORTARIA Nº 1.120/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nºs  30.6586/2021  e  35608/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 
1224/2021, e com fundamento no art. 51, § 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei  Complementar nº 011/2002, e disposto no 
art. 48, inciso I, da Lei Complementar 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda mensal ao senhor                                     
EUVALDO SILVA MAIA, de forma vitalícia, na qualidade de cônjuge, face ao falecimento da ex-servidora            
IVONE MACHADO DA SILVA MAIA, em 02.05.2021, Matrícula nº 08000188-8, Agente Comunitário de Saúde, 
situação funcional de servidora  ativa, em R$ 2.170,00  (dois mil cento e setenta reais), equivalentes  a  100% do 
salário de contribuição verificado no mês de maio/2021, constituído da seguinte parcela:  vencimento – R$ 2.170,00. 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

PORTARIA Nº 1.121/2021 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6459/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 350/2021, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE: I – Fixar  a renda mensal na inatividade da segurada 
GILDENE DA SILVA CORREIA, matrícula nº 01070464-2, Agente de Serviços Gerais, Classe I, Referência “A”, nível 06, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 1.224,03 (mil duzentos e vinte e quatro reais e três centavos), 
equivalentes à proporcionalidade de 94,10% do provento integral da média da remuneração contributiva nas 
competências de julho/1994  a setembro/2021. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 

 

 
 
 
   

 

 

 
 
 
   
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI  CARVALHO  DE  SANTANA 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI  CARVALHO  DE  SANTANA 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 
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PORTARIA Nº 1.122/2021 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6461/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 1110/2020, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE: I – Fixar  a renda mensal na inatividade do segurado 
CLAUDIONOR GONÇALVES FERREIRA, matrícula nº 08010048-8, Agente de Combate às Endemias, Classe II, 
Referência “A”, nível 05, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), equivalentes à 
proporcionalidade de 56,68% do provento integral da média da remuneração contributiva nas competências de 
janeiro/2001  a novembro/2021. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 1.123/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6472/2020 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 865/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  MARIA IRENE NASCIMENTO DA CRUZ, matrícula nº 01005277-5, Assistente 
Administrativo, Classe I, Referência “F”, nível 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 1.529,00 (mil 
quinhentos  e vinte e nove reais), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês de 
outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 1.100,00; adicional por tempo de serviço (39%) – 
R$ 429,00. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI  CARVALHO  DE  SANTANA 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/


ANO VII - EDIÇÃO 1935 - DATA 01/12/2021 

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

11 

PORTARIA Nº 1.124/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6221/2019 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 2077/2019, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  LUCIA DE FÁTIMA GOMES DO NASCIMENTO, matrícula nº 01009810-8, Agente 
de Serviços Gerais, Classe I, Referência “F”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, em R$ 1.639,00 (mil seiscentos e trinta e nove reais), equivalentes a 100% do salário 
de contribuição verificado no mês de outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 1.100,00; 
adicional por tempo de serviço (29%) – R$ 319,00; insalubridade (20%) – 220,00. II - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
PORTARIA Nº 1.125/2021 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6469/2020 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 309/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 32, da Lei 
Complementar nº 011/2002, e alterações contidas na Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  FRANCISCA MARIA PEREIRA, matrícula nº 01009819-6, Gari, Classe I, Referência 
“A”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, em R$ 1.859,00 
(mil oitocentos e cinquenta e nove reais), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês de 
outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 1.100,00; adicional por tempo de serviço (29%) – 
R$ 319,00; insalubridade (40%) – 440,00. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 
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PORTARIA Nº 1.126/2021 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o que consta do Processo de nº 30.6501/2020, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 349/2021, com 
fundamento no art. 40, § 1º, inciso  III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41/2003, em harmonia com o art. 33, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 011/2002 e que não 
foi alterada pela  Lei Complementar 028/2006, RESOLVE: I – Fixar  a renda mensal na inatividade da segurada 
LINDAURA DA SILVA, matrícula nº 01070492-7, Auxiliar de Enfermagem, Classe I, Referência “A”, nível 06, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, em R$ 1.840,37 (mil oitocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), 
equivalentes à proporcionalidade de 94,43% do provento integral da média da remuneração contributiva nas 
competências de julho/1994  a novembro/2021. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº  1.127/2021 
 
 

O PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com as 
disposições previstas no Anexo I, Art. 1º, do Decreto nº 12.176, de 08 de junho de 2021, publicado em 09 de junho 
de 2021, RESOLVE designar a servidora ANAILZA LOPES LIMA, matrícula 05000248-6, para exercer a função de 
Encarregado de Setor de Coleta de Dados da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Símbolo FC-2. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021. 

 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI  CARVALHO  DE  SANTANA 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 
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PORTARIA Nº  1.128/2021 
 
 

O PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com as 
disposições previstas no Anexo I, Art. 1º, do Decreto nº 12.176, de 08 de junho de 2021, publicado em 09 de junho 
de 2021, RESOLVE designar a servidora VANUZA DE BRITO CERQUEIRA, matrícula 05000271-1, para exercer a 
função de Chefe de Seção de Orçamento Financeiro da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Símbolo FC-1. 
 

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021. 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

 
 

PORTARIA Nº  1.129/2021 
 
 

O PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com as 
disposições previstas no Anexo I, Art. 1º, do Decreto nº 12.176, de 08 de junho de 2021, publicado em 09 de junho 
de 2021, RESOLVE designar a servidora LILIANE SOUZA LOPES, matrícula 05000107-8, para exercer a função de 
Chefe da Seção de Tesouraria da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Símbolo FC-1. 
 

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021. 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 1.130/2021 
 
 

O PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com as 
disposições previstas no Anexo I, Art. 1º, do Decreto nº 12.176, de 08 de junho de 2021, publicado em 09 de junho 
de 2021, RESOLVE designar a servidora ANARILDA PIMENTAL COSTA, matrícula 05000081-6, para exercer a função 
de Chefe da Seção de Contas Médicas da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Símbolo FC-1. 
 

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021. 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA Nº 1.131/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nºs  30.6601/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 1521/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  MARIA MAGNOLIA EVANGELISTA, matrícula nº 01004049-8, Professora, Classe I, 
Referência “E”, nível 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 8.276,14 (oito mil, duzentos e setenta e 
seis reais e quatorze centavos), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês de 
novembro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 5.828,27; adicional por tempo de serviço 
(42%) – R$ 2.447,87. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
PORTARIA Nº 1.132/2021 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6543/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 903/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  SIMONE SILVA SANTANA DE SOUZA, matrícula nº 01070679-3, Professora, 
Classe I, Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 7.452,85 (sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), equivalentes a 100% do salário de contribuição 
verificado no mês de outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 5.550,72; adicional por 
tempo de serviço (28%) – R$ 1.554,20. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 
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PORTARIA Nº 1.133/2021 
 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6549/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 906/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  SANDRA SOCORRO RIBEIRO DE CERQUEIRA MANSUR, matrícula nº 01070635-3, 
Professora, Classe I, Referência “F”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 8.305,67 (oito mil, 
trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês 
de outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 5.877,21; adicional por tempo de serviço 
(28%) – R$ 1.645,62; estabilidade econômica FGE-3 – R$ 782,84. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
PORTARIA Nº 1.134/2021 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

consta dos Processos de nº  30.6548/2021 e do Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 904/2021, e com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 028/2006, RESOLVE: I – Fixar a renda 
mensal na inatividade da segurada  ALBA LUCIA  ALMEIDA NEVES, matrícula nº 01069781-3, Professora, Classe I, 
Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 3.552,47 (três mil, quinhentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês 
de outubro/2021, constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 2.775,37; adicional por tempo de serviço 
(28%) – R$ 777,10. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELIONAI CARVALHO DE SANTANA 
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA 
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EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 
Nº 1.135/2021 – considerando o que consta do processo administrativo nº 56174/2021, RESOLVE conceder à 
servidora ALINE SANTANA DE CERQUEIRA PITOMBO, Professora, matrícula nº 01075323-9, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 03 (três) 
anos, com efeito a partir da data de sua publicação. 
 

Nº 1.136/2021 – considerando o que consta do processo administrativo nº 59421/2021, RESOLVE conceder à 
servidora  ANNE JACKELINE BARBOSA DOS SANTOS, Professora, matrícula nº 01083213-8, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Prorrogação de licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, por mais 
03 (três) anos, com efeito a partir da data de sua publicação. 
 

Nº 1.137/2021 – considerando o que consta do processo administrativo nº 56884/2021, RESOLVE conceder ao 
servidor  JOEY NEYVA BRISENO PINTO, Almoxarife, matrícula nº 01075219-4, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, Prorrogação de licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, por mais 03 (três) anos, com 
efeito a partir da data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 
 

 

 
 
 

 
 

EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 
Nº 1.138/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54971/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1362/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público, em favor do servidor NERIVALDA GONÇALVES DA SILVA, 
Professora, Matrícula nº 01003831-6, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Nº 1.139/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54706/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1364/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público, em favor da servidora REJANE RIBEIRO MACEDO DE SOUZA, 
Professora, Matrícula nº 01005053-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Nº 1.140/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54710/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1363/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público, em favor da servidora CARMEM MASCARENHAS RODRIGUES DE 
SANTANA, Professora, Matrícula nº 01002936-5, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 
Nº 1.141/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54683/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1357/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor privado, em favor da servidora JOSENILDA DOS SANTOS SANTANA, 
Professora, Matrícula nº 01005053-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 
Nº 1.142/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 48359/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1361/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público, em favor da servidora EVELINE SOUZA PINTO, Professora, Matrícula 
nº 01000643-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Nº 1.143/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54606/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1360/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público e privado, em favor do servidor GILSON FERNANDES THOMAZ DA 
SILVA, Odontólogo, Matrícula nº 01007869-1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Nº 1.144/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 56881/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1421/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor privado, em favor do servidor WELLINGTON MENEZES DE AZEVEDO, Agente 
de Trânsito, Matrícula nº 06000116-7, lotado na Superintendência Municipal de Trânsito. 
 

Nº 1.145/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 54266/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1358/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor privado, em favor da servidora VANESSA BARBOSA DOS ANJOS, Professora, 
Matrícula nº 60003460-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Nº 1.146/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 55198/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1356/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público, em favor da servidora MARIA CELIA BASTOS CERQUEIRA, 
Professora, Matrícula nº 01000433-9, lotada na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Nº 1.147/2021 – tendo em vista o que consta do Processo de nº 50321/2021, e do Parecer da Procuradoria Geral do 
Município nº 1471/2021, com fundamento no art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 38, da Lei 
Municipal Complementar nº 011/2002, RESOLVE autorizar a Averbação do Tempo de Serviço, para efeito de 
aposentadoria, prestado junto ao setor público e privado, em favor da servidora ROSEMEIRE ROLIN CARNEIRO, 
Auditora Fiscal, Matrícula nº 01070612-1, lotada na Secretaria Municipal da fazenda. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 
 

 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 1.148/2021 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e com respaldo 
no art. 120, incisos I e II, da Lei Municipal Complementar nº 01/94, RESOLVE: I – Ceder, por mais 01(um) ano, sem 
ônus para a Administração Municipal, a servidora PATRÍCIA FREIRE GONÇALVES EL CHAMI SANTOS, matrícula                  
nº 01074202-2, Guarda Municipal, atualmente lotada na Secretaria Municipal de Prevenção à Violência, para 
exercer  a Função Comissionada de Supervisora de Seção, Código FC-05, na Subseção Judiciária de Feira de Santana. 
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 08 de outubro de 2021. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2021. 
  

 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

RESOLUÇÃO CME Nº 159/2021. 
 

Dispõe sobre a autorização para funcionamento das 
instituições de ensino de Educação Infantil 
integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Feira 
de Santana. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal nº 3.388/2013,  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, artigo 206, III em consonância com o que preconiza a 
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, V acerca da "coexistência entre as Redes Pública e Particular de Ensino”; 

 

CONSIDERANDO que a Carta Magna, no seu artigo 209 [CF Lei 9394/96, artigo 7º, I e II], deixa o “ensino livre 
à iniciativa privada”, mas lhe impõe: [I] “cumprimento das normas gerais da educação nacional” e [II] “autorização e 
avaliação da qualidade” como condições para oferecer ensino em espaços próprios; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394 de 10 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO a Lei de nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 05/2009, de 17 de dezembro de 2009, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 04/2010, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica, de 13 de julho de 2010. 

 

CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL nº 3.388/2013 que institui o Sistema Municipal de Educação do 
Município de Feira de Santana, os Órgãos do Sistema, os Conselhos e Assembleias Escolares; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº 04, de 21 de dezembro de 2012, publicado no Jornal Folha do 
Norte do Município de Feira de Santana em 28/12/2012, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Escolar das 
Unidades Escolares integrantes do Sistema Público Municipal de Ensino; 

 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 01/1994 que dispõe sobre o Estatuto, Previdência e Sistema de 
Carreira dos Servidores do Município de Feira de Santana e de suas Autarquias e Fundações; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 3651, de 16 de dezembro de 2016, que institui o Plano Municipal de Educação de 
Feira de Santana e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2466, de 23 de dezembro de 2003, que estabelece a lei de vigilância à saúde no 
município e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO as atribuições do Conselho Municipal de Educação de Feira de Santana, estabelecidas no 
Regimento Interno instituído através da Resolução CME nº 05, de 10 de dezembro de 2014; 
 

RESOLVE: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - O funcionamento das instituições públicas e privadas de ensino, da Educação Infantil, integrantes 

do Sistema Municipal de Ensino de Feira de Santana será submetido às normas desta Resolução. 
 

§ 1º - Entende-se por instituições públicas de ensino de Educação Infantil aquelas criadas ou incorporadas, 
mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal de Feira de Santana. 

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS 
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§ 2º - As instituições privadas de ensino de Educação Infantil são enquadradas nas categorias: particular, 
comunitária, confessional e filantrópica. 

 

Art. 2º - O funcionamento das instituições públicas e privadas de ensino da Educação Infantil dependerá de 
atos autorizativos expedidos pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 3º - A Educação Infantil será oferecida em: 
 

I - creches, para crianças de até três anos de idade; e/ou  
II - pré-escolas, para crianças de quatro e cinco anos de idade. 
 

§ 1º - As instituições de ensino da educação pública municipal que mantêm, exclusivamente, o atendimento 
de crianças na Educação Infantil, nos segmentos creche e pré-escola, constituir-se-ão Centros de Educação Infantil, 
com denominação própria. 

 

§ 2º - As instituições de ensino, da educação privada, podem ofertar creche e/ou pré-escola exclusiva ou 
compartilhada com outras etapas da educação básica no mesmo espaço físico, respeitando as exigências de 
estrutura física previstas na legislação. 

 

§ 3º - Nas instituições que ofertem outras etapas e modalidades da Educação Básica, devem ser 
assegurados espaços de uso exclusivo destinados à Educação Infantil, podendo outros, tais como áreas livres e 
cobertas, serem compartilhados, desde que garantidas condições de segurança das crianças e em conformidade 
com esta Resolução. 

 

§ 4º - É vedado o compartilhamento das dependências das instituições de Educação Infantil com domicílio 
residencial ou outro tipo de estabelecimento comercial. 

 

Art. 4º - A Educação Infantil poderá ser ofertada em tempo parcial ou em tempo integral. 
 

Parágrafo único - É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas 
diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo 
total que a criança permanece na instituição de ensino. 

 
TÍTULO II 

DOS ATOS AUTORIZATIVOS 
 

Art. 5º - As instituições de ensino de Educação Infantil funcionarão na forma indicada pela presente 
Resolução e após a publicação de um dos seguintes atos: 

 

I - Autorização para funcionamento - ato concedido à instituição de ensino para que possa funcionar com 
creche ou pré-escola, ou ambas concomitantemente, em um prazo de até cinco anos. 

II - Renovação de Autorização para funcionamento - ato de prorrogação da autorização anteriormente 
concedida, por um prazo de até cinco anos; 

III - Credenciamento de instituição - ato definitivo concedido à instituição de ensino que já tenha sido 
autorizada pelo prazo máximo exarado por este Conselho. 

 

Art. 6º - Nos casos em que a instituição ofertar outras etapas e modalidade da Educação Básica, há a 
necessidade da autorização específica do CME para o funcionamento da Educação Infantil, inclusive nas escolas 
privadas. 

 

Art. 7º - A solicitação de Autorização para funcionamento, Renovação de Autorização e Credenciamento de 
instituição de ensino com oferta da Educação Infantil deverá ser dirigida ao Conselho Municipal de Educação pelo 
representante legal da entidade mantenedora da instituição pleiteante. 

 

Art. 8º - A solicitação de Autorização para funcionamento da Instituição de ensino deverá ser apresentada 
ao Conselho Municipal de Educação pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do início das suas atividades. 

 

Parágrafo único -  As escolas que já estão em funcionamento terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
adequação às normas exigidas por esta Resolução. 

 

Art. 9º - A solicitação de Renovação da Autorização e Credenciamento deverá ser apresentada ao Conselho 
Municipal de Educação pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência do ato autorizativo 
anterior, ficando assegurado, no período de tramitação do processo neste Conselho, o funcionamento da instituição 
de ensino para ministrar a Educação Infantil. 

 

Art. 10 - O Conselho Municipal de Educação terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a serem contados da 
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data de protocolo dos processos constantes dos incisos I, II e III, do art. 5º desta Resolução, para proferir parecer 
deferindo ou indeferindo o pleito, ou ainda, requerendo complementação e/ou correção da documentação 
apresentada inicialmente. 

 

Art. 11 - A Secretaria Municipal da Educação, após protocolo do processo, realizará inspeção na instituição 
de ensino, sem comunicação prévia, para constatação do que dispõe o Processo, bem como: 

 

I - condições da estrutura física da instituição de ensino, em caso de Autorização para funcionamento, 
Renovação de Autorização para funcionamento e Credenciamento de instituição; 

II - informações sobre a regularidade de funcionamento da instituição de ensino com oferta da Educação 
Infantil, no que concerne aos aspectos técnico-pedagógicos e administrativos em caso de Renovação de Autorização 
para funcionamento e Credenciamento. 

 

Art. 12 - A Secretaria Municipal da Educação designará os servidores responsáveis pela inspeção nas 
unidades educativas, primando por profissionais qualificados e idôneos e manterá o Conselho Municipal de 
Educação informado quanto aos nomes dos respectivos servidores. 

 

Parágrafo único - Após realização de inspeção, a Secretaria Municipal de Educação emitirá um Parecer 
consubstanciado ao Conselho Municipal de Educação informando as condições de estrutura e funcionamento da 
instituição de ensino. 

 

Art. 13 - Em caso de necessidade de complementação e/ou correção da documentação para os fins 
constantes dos incisos I, II e III, do art. 5º desta Resolução, será concedido, à instituição de ensino, o prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data em que for oficiada por este Conselho, para a devida regularização do quanto 
informado.  

 

Art. 14 - O Conselho Municipal de Educação determinará o arquivamento dos processos, nos seguintes 
casos: 

I - descumprimento da diligência no prazo estabelecido; 
II - a pedido do requerente. 
 

Art. 15 - Os casos de negativa ou revogação da Autorização e/ou Renovação da Autorização de 
Funcionamento de Instituição de Educação Infantil, serão publicados no Diário Oficial do Município. 

 

Parágrafo único -  Caberá recurso, devidamente fundamentado, ao Conselho Municipal de Educação no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 16  - O Conselho Municipal de Educação deverá comunicar ao Ministério Público os casos de negativa 
ou revogação de Autorização de Funcionamento. 

 

Art. 17 - A entidade mantenedora que pretenda criar instituições de ensino com oferta da Educação Infantil 
em mais de um endereço deverá requerer ato autorizativo para funcionamento em processos independentes. 

 

Art. 18 - As mudanças de entidade mantenedora, de endereço ou de denominação da instituição de ensino 
deverão ser comunicadas, em forma de processo, a este Conselho, a quem compete homologar o ato. 

 

Art. 19 - A instituição de ensino que pretenda suspender o seu funcionamento por, no máximo, 05 (cinco) 
anos ou encerrar suas atividades, deve comunicar a este Conselho, sob forma de processo, o motivo da suspensão 
ou encerramento das atividades e as estratégias para matrícula das crianças em outras instituições de ensino, 
declarando que todo o acervo documental ficará sob a guarda da entidade mantenedora. 

 

Parágrafo único - Compete ao Conselho Municipal de Educação homologar o pedido de suspensão ou 
encerramento das atividades. 

 

Art. 20 - Os pedidos de Autorização, Renovação de Autorização e Credenciamento, bem como 
homologações de mudança da entidade mantenedora, de endereço, de denominação, suspensão temporária e 
encerramento das atividades devem ser acompanhados dos documentos constantes no Anexo I desta Resolução. 

 

 Art. 21 - Os conselheiros poderão acompanhar os servidores da Secretaria Municipal de Educação durante 
a inspeção e/ou poderão também realizar outras inspeções, se assim considerarem necessário. 

 

Parágrafo único - Os documentos constantes no Anexo I desta Resolução referem-se às comprovações de 
constituição da entidade mantenedora e da regularidade da instituição de ensino, bem como documentos 
elaborados pela própria instituição, tais como Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico. 
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TÍTULO III 
DO REGIMENTO ESCOLAR E DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Art. 22 - O Regimento Escolar é um documento que contém as regras que definem a organização 

administrativa, didática, pedagógica e disciplinar da instituição de ensino, devendo ser elaborado em consonância 
com a legislação educacional em vigor. 

 

Art. 23 - O Projeto Político Pedagógico deve estar fundamentado numa concepção de criança cidadã, 
pessoa em processo de desenvolvimento ativo da construção do seu conhecimento, agente social, histórico e 
cultural. 

 

Parágrafo único - Na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico será assegurado à instituição de 
ensino com oferta da Educação Infantil, na forma da Lei, o respeito aos princípios do pluralismo de ideias e de 
concepção pedagógica. 

 

Art. 24 - O Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico, contendo a Proposta Curricular, deverão ser 
elaborados ou reelaborados, atendendo às diretrizes básicas nos termos das normas expedidas por este Conselho. 

 
TÍTULO IV 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

Art. 25 - As instituições de ensino deverão apresentar o quadro de profissionais que atuará na Educação 
Infantil, observando-se a formação definida na legislação vigente. 

 

Art. 26 - A direção escolar será exercida da seguinte forma:  
 

§ 1º - Em se tratando da educação privada, a direção escolar será exercida por profissionais graduados em 
curso de licenciatura em Pedagogia ou em outra licenciatura, desde que acompanhada de curso de pós-graduação 
na área da gestão escolar, conforme legislação vigente.  

 

§ 2º - Em se tratando da educação pública municipal, para ocupação da função de direção escolar deverão 
ser seguidas as orientações preconizadas pela legislação municipal em vigor. 

 

Art. 27 - A coordenação pedagógica será exercida da seguinte forma: 
 

§ 1º - Em se tratando da educação privada, a coordenação pedagógica será exercida por profissionais 
graduados em curso de licenciatura em Pedagogia ou em outra licenciatura, desde que acompanhada de curso de 
pós-graduação na área de coordenação pedagógica, conforme legislação vigente.  

 

 § 2º - Em se tratando da educação pública municipal, para ocupação da função de coordenação pedagógica 
deverão ser seguidas as orientações preconizadas na legislação municipal em vigor. 

 

Art. 28 - Para atuar na docência da Educação Infantil é necessária a formação em Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, conforme legislação vigente. 

 

Art. 29 - Preferencialmente, a escolaridade mínima para auxiliares de classe e secretário escolar nas 
instituições de ensino com oferta da Educação Infantil deve ser de Ensino Médio e de Ensino Fundamental para o 
pessoal de apoio.  

 

TÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 
Art. 30 - O acompanhamento das instituições de ensino com oferta da Educação Infantil, que compreende o 

monitoramento, supervisão e fiscalização do processo de funcionamento, é de responsabilidade deste Conselho, em 
articulação com a Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos competentes. 

 

Art. 31 - Quando o resultado do processo de acompanhamento comprovar dolo, fraude ou irregularidades 
insanáveis que comprometam o funcionamento regular da instituição de ensino ou verificado o não cumprimento da 
legislação vigente, o Conselho Municipal de Educação adotará medidas cabíveis para fazer cessar os efeitos dos atos 
autorizativos. 

TÍTULO VI 
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
Art. 32 - Os espaços físicos das instituições de ensino com oferta da Educação Infantil, organizados de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico, deverão favorecer o desenvolvimento das atividades educativas, 
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considerando as necessidades de saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto e higiene das 
crianças, bem como suas capacidades. 

 

Art. 33 - As instituições de ensino com oferta da Educação Infantil devem atender às determinações sobre a 
estrutura e o funcionamento constantes no Anexo II desta Resolução. 

 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34 - Será de exclusiva responsabilidade da entidade mantenedora os danos causados às crianças e 
respectivas famílias em decorrência dos atos praticados pela instituição de ensino antes do período de tramitação 
dos processos com solicitação de atos autorizativos. 

 

Art. 35 - Após emissão do Ato de Credenciamento, a instituição de ensino com oferta da Educação Infantil 
deverá encaminhar a este Conselho ocorrências relativas a alterações no Regimento Escolar e no Projeto Político 
Pedagógico, seja por interesse próprio ou por força da legislação. 

 

Parágrafo único - Para o disposto no caput deste artigo, a instituição de ensino deverá protocolar processo 
neste Conselho para análise documental e publicação de ato de adequação à legislação vigente. 

 

Art. 36 - Os Anexos I e II desta Resolução passam a integrá-la, considerando suas determinações como parte 
do texto normativo. 

 

Art. 37 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições em contrário. 
 

Feira de Santana-BA, 29 de novembro de 2021. 
 
 

KARINA MACEDO DE ASSIS 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

ANEXO I 
 

O Anexo I da Resolução CME nº 159/2021 delibera sobre a documentação exigida para composição de processos 
referentes aos atos autorizativos para funcionamento das instituições de ensino com oferta da Educação Infantil. 
A solicitação de quaisquer atos legais deverá ser dirigida ao Conselho Municipal de Educação subscrito pelo 
representante legal da entidade mantenedora, anexada de documentos específicos a cada ato. 
 

A documentação apresentada passará pelas seguintes etapas: 
 

1. conferência dos documentos exigidos neste Anexo; 
2. protocolo da documentação para efetivação do Processo. 
 
Após abertura, o processo seguirá a seguinte tramitação: 
 

a) protocolo da solicitação na secretaria do Conselho Municipal de Educação (CME); 
b) realização de inspeção pela Secretaria Municipal de Educação, para constatação "in loco" do que dispõe o 
Processo, das condições da estrutura e funcionamento da instituição de ensino, seguida de emissão de Parecer 
consubstanciado para o CME;  
c) encaminhamento para análise e parecer da Câmara Temática, visando posterior aprovação pela Plenária;  
d) publicação em Diário Oficial do Município do ato autorizativo. 
 

DOCUMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE PROCESSO 
 

1. AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
a) Requerimento solicitando ato de Autorização para funcionamento da instituição de ensino com oferta da 
Educação Infantil. 
b) Termo de Compromisso do requerente, declarando conhecer as normas deste Conselho, a legislação pertinente 
em vigor, responsabilizando-se pela veracidade dos documentos apresentados e respondendo pelo inadimplemento 
dos compromissos assumidos. 
c) Cópia do registro do mantenedor, quando da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes, a saber: 

1. Registro comercial em caso de empresa individual; 
2. Contrato social em vigor, devidamente registrado em junta comercial; ou 
3. Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de comprovação da eleição da diretoria, 
devidamente registrados em cartório jurídico. 
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4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
d) Comprovação de endereço da instituição de ensino. 
e) Comprovação da propriedade do imóvel, de sua locação ou cessão, sendo garantido o prazo que ampare a 
vigência do ato autorizativo. 
f) Alvará expedido por órgão próprio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano), declarando a possibilidade de a instituição funcionar no local previsto. 
g) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, declarando a 
vistoria e análise das condições sanitárias do estabelecimento; 
h) Planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações, com identificação das dimensões em m². 
i) Cópia de atos autorizativos expedidos por outros órgãos competentes, caso tenha oferta de outra(s) etapa(s) da 
Educação Básica. 
j) Relação dos recursos materiais que a instituição possui (mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e 
acervo bibliográfico). 
k) Previsão de matrícula demonstrando forma de organização das classes, apresentando cada turma com respectivos 
agrupamentos por idades e número de crianças. 
l) Relação dos recursos humanos (diretor, secretário escolar, coordenador pedagógico, docentes, auxiliares de classe 
e demais funcionários). 
m) Comprovação de escolaridade dos recursos humanos. 
n) Regimento Escolar que expresse as diretrizes técnico-pedagógicas, administrativas e disciplinares da instituição de 
ensino nos termos das normas expedidas por este Conselho. 
o) Projeto Político Pedagógico atualizado, contendo Proposta Curricular. 
 
2. RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
a) Requerimento solicitando ato de Renovação de Autorização para funcionamento da instituição de ensino com 
oferta da Educação Infantil. 
b) Termo de compromisso do requerente, declarando conhecer as normas deste Conselho, a legislação pertinente 
em vigor, responsabilizando-se pela veracidade dos documentos apresentados e respondendo pelo inadimplemento 
dos compromissos assumidos. 
c) Cópia do registro do mantenedor, quando da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes, a saber: 

1. Registro comercial em caso de empresa individual; 
2. Contrato social em vigor, devidamente registrado em junta comercial; ou 
3. Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de comprovação da eleição da diretoria, 
devidamente registrados em cartório jurídico. 
4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

d) Código do INEP. 
e) Comprovação de endereço da instituição de ensino. 
f) Comprovação da propriedade do imóvel, de sua locação ou cessão, sendo garantido o prazo que ampare a 
vigência do ato autorizativo. 
g) Alvará expedido por órgão próprio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano), declarando a possibilidade de a instituição funcionar no local previsto. 
h) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, declarando a 
vistoria e análise das condições sanitárias do estabelecimento; 
i) Planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações, com identificação das dimensões em m², em caso de 
modificações relevantes na estrutura física. 
j) Cópia de atos autorizativos anteriores expedidos por este Conselho, bem como por outros órgãos competentes, 
caso tenha oferta de outra(s) etapa(s) da Educação Básica. 
k) Relação dos recursos materiais que a instituição possui (mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e 
acervo bibliográfico). 
l) Quadro demonstrativo da organização das classes, apresentando cada turma com respectivos agrupamentos por 
idades e número de alunos. 
m) Relação dos recursos humanos (diretor, secretário escolar, coordenador pedagógico, docentes, auxiliares de 
classe e demais funcionários). 
n) Comprovação de escolaridade dos recursos humanos. 
o) Cópia do Regimento Escolar aprovado por este Conselho em ato(s) autorizativo(s) anteriores ou novo documento 
quando se tratar de Reelaboração do Regimento Escolar. 
p) Projeto Político Pedagógico atualizado, contendo Proposta Curricular. 
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3. CREDENCIAMENTO 
a) Requerimento, solicitando Credenciamento da instituição de ensino com oferta da Educação Infantil. 
b) Termo de compromisso do requerente, declarando conhecer as normas deste Conselho, a legislação pertinente 
em vigor, responsabilizando-se pela veracidade dos documentos apresentados e respondendo pelo inadimplemento 
dos compromissos assumidos. 
c) Cópia do registro do mantenedor, quando da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes, a saber: 

1. Registro comercial em caso de empresa individual; 
2. Contrato social em vigor, devidamente registrado em junta comercial; ou 
3. Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de comprovação da eleição da diretoria, 
devidamente registrados em cartório jurídico. 
4.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

d) Comprovação de endereço da instituição de ensino. 
e) Comprovação da propriedade do imóvel, de sua locação ou cessão, sendo garantido o prazo que ampare a 
vigência do ato autorizativo. 
f) Alvará expedido por órgão próprio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano), declarando a possibilidade de a instituição funcionar no local previsto. 
g) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, declarando a 
vistoria e análise das condições sanitárias do estabelecimento; 
h) Planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações, com identificação das dimensões em m², em caso de 
modificações relevantes na estrutura física. 
i) Cópia de atos autorizativos anteriores expedidos por este Conselho, bem como por outros órgãos competentes. 
j) Relação dos recursos materiais que a instituição possui (mobiliário, equipamentos, material didático-pedagógico e 
acervo bibliográfico). 
k) Quadro demonstrativo da organização das classes, apresentando cada turma com respectivos agrupamentos por 
idades e número de alunos. 
l) Relação dos recursos humanos (diretor, secretário escolar, coordenador pedagógico, docentes, auxiliares de classe 
e demais funcionários). 
m) Comprovação de escolaridade dos recursos humanos; 
n) Cópia do Regimento Escolar aprovado por este Conselho em ato(s) autorizativo(s) anteriores ou novo documento 
quando se tratar de Reelaboração do Regimento Escolar; 
o) Projeto Político Pedagógico atualizado, contendo Proposta Curricular; 
p) Relatório que apresente a avaliação do funcionamento da instituição de ensino, das ações pedagógicas e 
administrativas, do período de vigência do último ato autorizativo concedido por este Conselho; 
q)  Código do INEP. 
 

4. TRANSFERÊNCIA DE MANTENEDOR E/OU MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO 
a) Requerimento solicitando homologação de transferência de um mantenedor para outro ou mudança de 
denominação da instituição de ensino com oferta da Educação Infantil. 
b) Cópia do registro do mantenedor, se da iniciativa privada, junto aos órgãos competentes, a saber: 

1. Registro comercial em caso de empresa individual; 
2. Contrato social em vigor, devidamente registrado em junta comercial; ou 
3. Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de comprovação da eleição da diretoria, 
devidamente registrados em cartório jurídico. 
4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

5. MUDANÇA DE ENDEREÇO 
a) Requerimento solicitando homologação da mudança de endereço, bem como a realização de inspeção na nova 
sede. 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em se tratando de instituições privadas. 
c) Comprovação de endereço da instituição de ensino. 
d) Alvará expedido por órgão próprio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano), declarando a possibilidade de a instituição funcionar no local previsto. 
e) Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, declarando a 
vistoria e análise das condições sanitárias do estabelecimento; 
f) Planta baixa ou croqui dos espaços e das novas instalações, com identificação das dimensões em m². 
 

6. SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO 
a) Requerimento solicitando a suspensão da autorização de funcionamento, do credenciamento ou o encerramento 
das atividades da instituição, contendo: 

1. O motivo da suspensão ou encerramento do funcionamento; 
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2. As estratégias para matrícula das crianças em outras instituições de ensino; 
3. O compromisso de guarda do acervo documental pela entidade mantenedora. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em se tratando de situações privadas. 
c) Comprovação de endereço da instituição de ensino. 
 

ANEXO II 
 

O Anexo II da Resolução CME nº 159/2021 delibera sobre a estrutura e funcionamento de instituições de ensino com 
oferta da Educação Infantil e apresenta orientações, recomendações e normas que devem ser atendidas. 
 

I - Do Horário de Funcionamento 
As instituições de ensino com oferta da Educação Infantil podem funcionar em período integral (de 7 a 12 horas por 
dia) ou período parcial (de 4 a 6 horas por dia). 
 

II - Da Organização das Classes 
Os parâmetros para organização das classes serão definidos pelas legislações nacionais/municipais, levando em 
consideração as características do espaço físico e das crianças. 
Toda classe deverá, além de ter auxiliares de classe, atender, no mínimo, a seguinte proporcionalidade: 

I. para a faixa etária de de 0 a 3 anos – entre 10 a 15 crianças / 01 professor/02 auxiliares;  
II. para a faixa etária de 4 a 5 anos – entre 15 a 20 crianças / 01 professor/01 auxiliar. 

 

III - Da Estrutura de Pessoal 
Uma instituição de ensino com oferta da Educação Infantil deverá possuir profissionais, em número suficiente para a 
demanda de crianças atendidas, com competência para desenvolver as funções abaixo relacionadas: 
a) direção escolar; 
b) secretaria; 
c) docência; 
d) coordenação pedagógica; 
e) preparação de alimentos; 
f) serviços gerais; 
g) portaria; 
h) vigilância; 
i) lavanderia. 
A formação inicial dos profissionais deve atender às normas estabelecidas no Título IV desta Resolução (Art. 22 ao 
26), bem como a formação continuada em serviço deve ser estimulada e proporcionada para todos. 
 

IV - Da Estrutura Física 
Cabe à instituição de ensino com oferta da Educação Infantil dimensionar o número de crianças atendidas de acordo 
com o tamanho e a estrutura física do ambiente, que devem ter as paredes pintadas com tinta lavável em cores 
claras. 
Recomenda-se que o espaço físico apresente, preferencialmente, prédios com estrutura térrea com salas que 
favoreçam o deslocamento do mobiliário de acordo com as atividades. As construções devem ser funcionais, 
proporcionando o aconchego e permitindo a visualização das crianças pelos adultos.  
Deve também possuir adaptação para a inclusão de crianças público-alvo da Educação Especial, atendendo as 
normas previstas na legislação vigente. 
As recomendações para os ambientes básicos de instituições de ensino com oferta da Educação Infantil serão 
descritas a seguir. 
 

4.1 O espaço geral  
- Os corredores: em prédios projetados para servir como escola, largura de 1,50 para servir a até 200 [duzentos] 
alunos; em prédios adaptados, a largura deve ser limitada a até 1,0 m, para circulação de pequeno número de 
alunos; 
Escadas e Rampas: com corrimão dos dois lados e condições antiderrapantes; degraus: piso mínimo de 0,30 m de 
altura; 16 degraus, sempre seguido de patamar [a cada 16], não sendo admitido trecho em leque; 
- Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física; 
- Piscinas: artigo 116 do Decreto 12.342/78 e Decreto 13.166/79; 
- Proteção e combate a incêndios em edificações com até 750 m² devem dispor de extintores de pó químico - 4 kg e 
extintores de água pressurizada e para edificações acima de 750m² é necessária a instalação de hidrante, luz de 
emergência, AVS e verificação anual do corpo de bombeiros; 
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4.2. Berçário 
- Afastamento de 0,50m entre os berços e as paredes; 
- Paredes revestidas numa altura mínima de 1,20m do chão; 
- Diferentes espaços reservados para repouso (com berços individuais), troca de vestuários, alimentação e 
recreação; 
- Salas de atividades com barras horizontais fixadas nas paredes com altura máxima de 0,50m para que as crianças 
possam se apoiar, colocar-se de pé, engatinhar, caminhar e brincar. 
- Recomenda-se uso de tapetes e almofadas antialérgicos; 
- Espelhos na parede na altura dos bebês para estimulação da construção da identidade; 
- Acesso fácil ao solário (área livre para tomar sol e ar). 
Estes ambientes podem ser criados numa mesma sala, organizada em recantos. 
 

4.3. Sala de repouso 
- Metragem de 2m² por criança; 
- Paredes revestidas numa altura mínima de 1,20m do chão; 
- Colchões e almofadas individuais; 
- Proteção contra ruídos. 
Quando não houver ambiente específico para repouso, as salas de atividades poderão ser usadas para esta 
finalidade, desde que devidamente higienizada, garantindo os 2m² por criança. 
 

4.4. Sala de atividade 
- Metragem de 1,50m² por criança; 
- Paredes revestidas numa altura mínima de 1,20m do chão; 
- Diferentes cantos, utilizando estantes, armários e biombos baixos para que vivenciem diferentes experiências 
conforme seus interesses. 
 

4.5. Área de recreação 
- Área coberta com a capacidade compatível ao número de crianças atendidas; 
- Áreas descobertas que possibilitem a criação de espaços lúdicos alternativos e permitam a livre movimentação das 
crianças; 
- Áreas verdes, permitindo a organização de hortas, pomares, jardinagens e de criação de animais, visando à prática 
de educação ambiental; 
- Parque infantil com brinquedos bem fixados em área gramada ou piso emborrachado, jamais em área cimentada; 
- Manutenção constante dos aparelhos a fim de evitar riscos às crianças. 
Quando a instituição de ensino possuir caixa de areia, deve prever mecanismo de higienização e cobertura, bem 
como a troca periódica da areia, a fim de evitar contaminação. 
 

4.6. Espaços multiuso (Sala de Leitura, Biblioteca e Laboratório de Informática) 
- Ambientes que estimulem o encontro com a leitura; 
- Mobiliário adequado à faixa etária; 
- Organização que permita acesso das crianças a livros, revistas, materiais diversos e recursos tecnológicos. 
Quando não houver esses espaços, as salas de atividade podem ser organizadas em cantos para realização das 
atividades de leitura e pesquisa. 
 

4.7. Sanitários para as crianças (de uso exclusivo) 
- Separados por sexo; 
- Paredes revestidas numa altura mínima de 1,50m do chão; 
- Proximidade com as salas de atividades; 
- Boas condições de higiene; 
- Piso antiderrapante; 
- Vasos sanitários infantis ou com tampa adaptadora; 
- Lavatório(s) numa altura de 0,60m; 
- Chuveiro(s) elétrico(s); 
- Água potável encanada. 
As portas das cabines sanitárias das crianças não devem conter chaves ou trincos. 
 

4.8. Sanitários para adultos (no mínimo, 01 sanitário) 
- Boas condições de higiene; 
- Piso antiderrapante; 
- Vaso sanitário; 
- Lavatório; 
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- Água potável encanada. 
 

4.9. Área Administrativa (Direção, Secretaria, Recepção, Coordenação Pedagógica e Sala dos Professores) 
- Organização para atendimento ao público em geral; 
- Arquivos, contendo documentação da instituição de ensino e dos alunos; 
- Impedimento do acesso de pessoas estranhas ao serviço de documentação escolar; 
- Equipamentos e mobiliários adequados ao trabalho administrativo e de planejamento. 
 

5.0. Cozinha 
- Paredes revestidas do chão até o teto; 
- Acesso adequado para favorecer o fluxo de serviços com o refeitório e a despensa; 
- Janelas ou aberturas com telas de proteção; 
- Portas largas (0,90m de largura e 2,10m de altura); 
- Distância de sanitários e vestiários, a fim de evitar contaminação dos alimentos durante seu preparo; 
- Impedimentos para acesso de animais nas dependências onde se preparam alimentos; 
- Áreas específicas para recepção, higienização, preparo, cocção e distribuição dos alimentos; 
- Equipamentos para recepção, higienização, preparo, cocção e distribuição dos alimentos (pia com bancadas 
resistentes, impermeáveis e de fácil higienização, fogão, armários, geladeira, freezer, exaustor ou depurador de ar, 
liquidificador, espremedor de frutas, baldes de lixo com tampa e pedal, utensílios diversos de cozinha, caixas 
plásticas com tampa, balanças e vasilhas de medidas); 
- Água potável encanada; 
- Ambiente externo à cozinha adequado para armazenamento dos botijões de gás; 
- Forma de armazenamento e descarte de resíduos segundo critérios estabelecidos por normas do Ministério da 
Saúde. 
 

5.1. Refeitório 
- Metragem de 1m² por criança; 
- Paredes revestidas numa altura mínima de 1,50m do chão; 
- Proximidade com a cozinha; 
- Móveis adequados para acomodar agrupamento de crianças; 
- Portas largas (0,90m de largura e 2,10m de altura). 
Quando não houver refeitório, as salas de atividade podem ser usadas para alimentação das crianças, desde que 
garantindo a higienização do ambiente. 
 

5.2. Lactário (na existência de berçário) 
- Distância das áreas de circulação de pessoal, devendo estar próximo ao Berçário e protegido contra fontes de 
contaminação; 
- Janelas ou aberturas com telas de proteção; 
- Distância de sanitários e vestiários, a fim de evitar contaminação dos alimentos durante seu preparo; 
- Área de cocção, destinada à: 
* medida, preparo e resfriamento dos alimentos; 
* rotulagem de mamadeiras; 
* lavagem e esterilização de frascos, mamadeiras, bicos, arruelas e protetores; 
- Equipamento fechado para transporte da alimentação dos bebês até o local de distribuição. 
Como alternativa a este ambiente, sugere-se o preparo dos alimentos na própria cozinha, desde que a higienização 
dos utensílios seja feita com todos os cuidados necessários. 
 

5.3. Despensa/depósito de alimentos - Janelas ou aberturas com telas de proteção; 
- Portas largas (0,90m de largura e 2,10m de altura); 
- Paredes revestidas do chão até o teto; 
- Distância de sanitários e vestiários, a fim de evitar contaminação dos alimentos; 
- Impedimento para acesso de animais nas dependências onde se armazenam alimentos; 
- Estantes e armários, onde os alimentos deverão estar organizados, sendo que alimentos fechados devem 
permanecer em suas embalagens de origem e os abertos em vasilhas de vidro ou plástico; 
- Apenas alimentos, evitando-se outros produtos, tais como os de higiene corporal ou ambiental. 
Os alimentos devem ser etiquetados com prazos de validade bem visíveis e não podem ser colocados no chão. 
 

5.4. Área de serviço/lavanderia 
- Espaço reservado para a higienização das roupas usadas na instituição; 
- Vasilhas apropriadas para armazenar roupas sujas; 
- Utensílios apropriados para lavar, secar e passar as roupas a ferro, sem misturá-las com outras da instituição; 
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- Espaço para guardar vassouras, rodos e similares, bem como material de limpeza. 
 

5.5. Área para descarte de lixo 
- Local apropriado para armazenamento de resíduos sólidos (construção de alvenaria ou contêiner de lixo) que 
permita a coleta adequada; 
- Distante das áreas de circulação, especialmente das crianças; 
- Higienização apropriada do local de armazenamento; 
- Proteção contra insetos e roedores (janelas com telas, sacos de lixo resistente e tampas); 
- Impedimento de acesso de animais ao local de armazenamento de lixo. 
 

V - Das Instalações e Equipamentos 
- Mecanismos de Segurança  
As instituições devem considerar as condições de habitabilidade, conservação do imóvel, segurança e salubridade, 
atentando para: 
a) a adequação de mobiliário e equipamentos ao espaço físico, à faixa etária das crianças atendidas e ao 
desenvolvimento das atividades; 
b) a oferta de ambientes seguros às crianças, com: 
- instalação elétrica embutida nas paredes; 
- tomadas e interruptores fora do alcance das crianças, numa altura de aproximadamente 1,50m do chão; 
- materiais elétricos e hidráulicos de comprovada resistência e durabilidade; 
- piso antiderrapante, especialmente nos sanitários, salas de atividades, sala de repouso e cozinha; 
- acabamento de teto, paredes e pisos, garantindo que sejam lisos, sem frestas, saliências, cantos ou aberturas, para 
evitar abrigo de insetos, roedores, poeira e partículas de sujeiras, ou ainda, provocar acidentes; 
- vidros não estilhaçáveis e grades ou telas nas janelas; 
- barreiras (portões, cercados, muretas...) para evitar acesso das crianças às escadas, piscinas ou exterior; 
- escadas com corrimão e superfície antiderrapante; 
- ausência de quinas vivas nas edificações; 
c) a circulação de crianças e adultos; 
d) a garantia de um sistema de ventilação e iluminação com boa intensidade, preferencialmente natural; 
e) a higienização permanentemente dos ambientes; 
f) o número adequado de instalações sanitárias e as boas condições de conservação e limpeza; 
g) os espaços externos livres de entulho, lixo ou materiais que possam oferecer riscos às pessoas; 
h) o número de extintores adequado ao tamanho da instituição de ensino, conforme as normas da legislação 
vigente; 
i) a adaptação para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às normas previstas na legislação vigente (barras próximas aos 
vasos sanitários, rampas de acesso às áreas livres e salas de atividade, entre outros); 
 

VI - Dos Recursos Materiais  
É indispensável que a instituição de ensino apresente materiais escolares e pedagógicos, observando: 
a) sua organização, cuidadosamente planejada, com intenção pedagógica que precisam estar dispostos de forma 
acessível às crianças, permitindo seu uso autônomo e espontâneo; 
b) para que a diversidade de jogos e brinquedos deve atender as diferentes faixas etárias e contemplar a diversidade 
étnica e cultural; 
c) a existência de materiais pedagógicos que atendam às necessidades das crianças com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
d) para que a manutenção, limpeza e reposição destes materiais façam parte da rotina da instituição; 
e) as normas de segurança estabelecidas por órgãos competentes; 
f) a existência de materiais de diferentes cores, texturas, tamanhos e formas, incluindo materiais da própria 
natureza (gravetos, folhinhas, conchas, etc.) que possibilitem às crianças expressarem sua criatividade. 
 

VII - Dos Procedimentos Saudáveis 
A instituição de ensino com oferta da Educação Infantil deve ser um ambiente saudável, para tanto, os aspectos 
abaixo devem ser considerados. 
 

7.1. Quanto à Higiene  
A instituição de ensino com oferta da Educação Infantil deve: 
a) Contar com todos os serviços básicos de infraestrutura (água potável, esgoto, coleta sistemática de lixo, etc.); 
b) Lavar diariamente roupas, lençóis etc.; 
c) Lavar e expor ao sol tapetes, almofadas e brinquedos frequentemente; 
d) Armazenar remédios, produtos de limpeza ou quaisquer outros considerados tóxicos sempre em locais de difícil 
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acesso para as crianças; 
e) Impedir que as crianças transitem pela cozinha, salvo durante atividade pedagógica devidamente planejada e com 
todas as precauções para evitar acidentes, além do acompanhamento de adultos; 
f) Tratar periodicamente da caixa de água, que deverá ser tampada; 
g) Tratar periodicamente o tanque de areia, que deverá ser coberto; 
h) Realizar, sistematicamente, ações de saúde preventivas e curativas conforme demanda, em articulação com os 
serviços especializados. 
 

7.2. Quanto à Nutrição 
A nutrição adequada na infância é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, ao mesmo 
tempo em que se constitui em um dos fatores de prevenção de algumas doenças, não apenas nesse momento 
inicial, como também na idade adulta. Considerando a abrangência da proposta da Educação Infantil, o aspecto 
nutricional deve ser visto como um compromisso relevante, portanto é necessário: 
a) um acompanhamento periódico das crianças a partir de uma avaliação nutricional com os indicadores de 
peso/altura, altura/idade, peso/idade, visando à alteração da dieta para atender suas necessidades, tais como: 
problemas de saúde, grau elevado de obesidade ou desnutrição; 
b) oferecer 05 (cinco) refeições diárias às crianças quando a instituição de ensino atender em período integral; 
c) considerar que cada refeição deve ser balanceada, atendendo ao Valor Energético Total (VET) específico para cada 
faixa etária, portanto, o cardápio das refeições deve ser definido por um nutricionista. 
 

7.3. Quanto à Saúde 
Os cuidados de saúde devem ser específicos e redobrados em instituições de ensino com oferta de Educação 
Infantil. Nessa medida, os profissionais devem ser treinados para atuarem rápida e eficazmente frente a casos de 
crianças com mal estar, febre, vômitos, sangramento nasal, convulsões e acidentes. 
É indispensável o estabelecimento de uma rede integrada de apoio à saúde, que pode ser com um posto de saúde 
mais próximo e/ou com clínicas para: 
a) assegurar cobertura de assistência médica e odontológica e de enfermagem; 
b) garantir a cobertura vacinal das crianças; 
c) capacitar os profissionais da instituição de ensino quanto à importância: 
    - dos primeiros socorros; 
   - do aleitamento materno; 
   - do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças; 
  - do reconhecimento e acompanhamento dos casos de infecção respiratória aguda; 
  - da assistência de controle das doenças diarreicas; 
  - da utilização da terapia de reidratação oral; 
  - de doenças imunopreveníveis; e 
  - na preservação da saúde bucal; 
d) cumprir as normas da Vigilância Sanitária. 
Para tanto, a instituição de ensino será responsável por: 
a) exigir o Cartão da Criança devidamente preenchido, no ato da matrícula, cuidando para manter sempre cópia 
atualizada; 
b) discutir com as famílias, em suas reuniões regulares, sobre os cuidados com as crianças; 
c) divulgar junto às famílias campanhas de vacinação, bem como fornecer o espaço da instituição de ensino para a 
vacinação das crianças; 
d) participar das ações da Vigilância Epidemiológica, informando a ocorrência de doenças de notificação compulsória 
em formulário próprio; 
e) permitir o acesso, orientação e a fiscalização da instituição de ensino por parte da Vigilância Sanitária. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

PORTARIA DE Nº 226/2021 

 

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO EXARADO NOS AUTOS 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR                            
Nº 46320/2021 DA PORTARIA 109/2021. 

 
 

O Secretário de Saúde do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, atendendo ao previsto no                
art. 201 e seguintes da Lei Complementar 01/94, FAZ SABER: 

 
 

Considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 46320/2021, instaurado 
através da Portaria SMS nº 109/2021; 

 
 

Considerando o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 46320/2021; 
 
 

Considerando a ratificação pela Procuradoria Geral do Município, nos autos às fls. 41/42 do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 46320/2021, RESOLVE: 

 
 

Dar ciência do acolhimento do relatório conclusivo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar      
nº 46320/2021, instituída e nomeada através da Portaria n° 109/2021, publicada no Diário Oficial no dia 24 de junho 
de 2021, restando apurado que houve acumulação ilícita de cargos públicos do servidor F.A.S, Matrícula                              
nº 08.034.498-1 motorista, nos termos do que dispõe o art.145, parágrafo 1º da Lei Complementar 01/94. 

 
 

Em decorrência da opção do cargo público no município de Feira de Santana, deverá ser observada as 
providências constantes no Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar n º 46320/2021, onde foi 
reconhecida a boa-fé do servidor, que optou por um dos cargos públicos, na forma do art. 159 da Lei Complementar 
01/94. Dessa forma determino pelo arquivamento do presente processo administrativo disciplinar sob protocolo                   
nº 46320/2021, instituído pela Portaria SMS nº 109/2021. 
 
 

Feira de Santana, 14 de outubro de 2021 
 

 
 

MARCELO MONCORVO BRITO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PORTARIA DE Nº 227/2021 
 
 
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO EXARADO NOS 
AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR N° 46318/2021 DA PORTARIA 
108/2021. 

 
 

O Secretário de Saúde do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, atendendo ao previsto no art. 
201 e seguintes da Lei Complementar 01/94, FAZ SABER: 

 
 

Considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 46318/2021, instaurado 
através da Portaria SMS n° 108/2021; 

 
 

Considerando o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar n° 46318/2021; 
 
 

Considerando a ratificação pela Procuradoria Geral do Município, nos autos às fls. 38/39 do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 46318/2021, RESOLVE: 

 
 

Dar ciência do acolhimento do relatório conclusivo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n° 
46318/2021, instituída e nomeada através da Portaria n° 108/2021, publicada no Diário Oficial no dia 24 de junho de 
2021, restando apurado que houve acumulação ilícita de cargos públicos do servidor J.G.L.B. ,Matrícula nº 
01.082.995-5, motorista, nos termos do que dispõe o art.145, parágrafo 1º da Lei Complementar 01/94. 

 
 

Em decorrência da opção do cargo público no município de Feira de Santana, deverá ser observada as 
providências constantes no Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar n º 46318/2021, onde foi 
reconhecida a boa-fé do servidor, que optou por um dos cargos públicos, na forma do art. 159 da Lei Complementar 
01/94. Dessa forma determino pelo arquivamento do presente processo administrativo disciplinar sob protocolo n º 
46318/2021, instituído pela Portaria SMS nº 108/2021. 

 
Feira de Santana, 14 de outubro de 2021 

 
 

MARCELO MONCORVO BRITO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PORTARIA DE Nº 228/2021 
 

 
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO EXARADO NOS AUTOS 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR                       
N° 46316/2021 DA PORTARIA 107/2021. 
 

 
O Secretário de Saúde do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, atendendo ao previsto no art. 

201 e seguintes da Lei Complementar 01/94, FAZ SABER: 
 
 

Considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 46316/2021, instaurado 
através da Portaria SMS n° 107/2021; 

 
 

Considerando o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar n° 46316/2021; 
 
 

Considerando a ratificação pela Procuradoria Geral do Município, nos autos às fls. 42/43 do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 46315/2021, RESOLVE: 

 
 

Dar ciência do acolhimento do relatório conclusivo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n° 
46316/2021, instituída e nomeada através da Portaria n° 107/2021, publicada no Diário Oficial no dia 24 de junho de 
2021, restando apurado que houve acumulação ilícita de cargos públicos do servidor N.R.S ,Matrícula nº 08034367-
6, motorista, nos termos do que dispõe o art.145, parágrafo 1º da Lei Complementar 01/94. 

 
 

Em decorrência da opção do cargo público no município de Feira de Santana, deverá ser observada as 
providências constantes no Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar n º 46316/2021, onde foi 
reconhecida a boa-fé do servidor, que optou por um dos cargos públicos, na forma do art. 159 da Lei Complementar 
01/94. Dessa forma determino pelo arquivamento do presente processo administrativo disciplinar sob protocolo n º 
46316/2021, instituído pela Portaria SMS nº 107/2021. 
 

Feira de Santana, 14 de outubro de 2021 
 
 

 
 

MARCELO MONCORVO BRITO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PORTARIA DE Nº 229/2021 
 

 
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO EXARADO NOS 
AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR N° 46315/2021 DA PORTARIA 106/2021 

 
 

O Secretário Municipal de Saúde de Feira de Santana, Estado da Bahia, atendendo ao previsto no art. 201 e 
seguintes  da Lei Complementar 01/94,  FAZ SABER: 

 

Considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 46315/2021, instaurado 
através da Portaria nº 106/2021; 

 

Considerando o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 46315/2021, nos autos às fls. 
31/37; 

 

Considerando a ratificação pela Procuradoria Geral do Município, nos autos às fls.40/41 do Processo 
Administrativo Disciplinar, RESOLVE: 

 

ACOLHER o relatório conclusivo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída e nomeada 
através da Portaria nº 106/2021, publicada no Diário Oficial no dia 24 de junho de 2021, que constatou acumulação 
ilícita de cargos públicos pelo servidor R.P.M, matrícula nº 08035289-7,nos termos do que dispõe o art. 145, 
parágrafo 1º da Lei Complementar 01/94. 

 

Em decorrência da opção do cargo público no município de Feira de Santana, deverá ser observada as 
providências constantes no Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar n° 46315/2021, onde foi 
reconhecida a boa-fé do servidor, que optou por um dos cargos públicos, na forma do art. 159 da Lei Complementar 
01/94. Dessa forma, determino pelo arquivamento do presente processo administrativo disciplinar sob protocolo n° 
46315/2021, instituído pela Portaria SMS n°106/2021. 
 

Feira de Santana ,22 de outubro de 2021. 
 
 

MARCELO MONCORVO BRITTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

 PORTARIA SMS  Nº 230/2021 
 

DILATAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições e com base na Súmula 592 do STJ. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processos 
Administrativo  Disciplinar, criada através da  PORTARIA SMS  DE Nº 100/2021. 

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Feira de Santana, de 29 de novembro de 2021. 
 

 
DR. MARCELO MONCORVO BRITTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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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 
CONTRATOS CELEBRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, junto a Fundação Hospitalar de Feira de Santana. 
 

CONTRATOS 
 

CONTRATO 
NÚMERO 

OBJETO CONTRATADA 
ORIGEM /DOTAÇÃO 

E VALOR CONTRATUAL 
DATA /CELEBRAÇÃO E 

PRAZO CONTRATUAL 

 
 
 

120-2021-1123 

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 DO  
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COMO 

ANEXO II DO EDITAL 

 
 
 

BRASCOM DO 
NORDESTE 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 

 
 

Licitação: Nº. 035-2021-1123 
Pregão Presencial: Nº 016-2021 

Elemento Despesa: 3.3.90.30-9900 
Projeto de Atividade: 2075 

Fonte: 050 
R$ 166.599,00 

 

 
Data: 03/11/2021 

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 
 

 
 
 

121-2021-1123 

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 DO  
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COMO 

ANEXO II DO EDITAL 

 
 
 
 

QUÍMICA JVC LTDA. 

 
 

Licitação: Nº. 035-2021-1123 
Pregão Presencial: Nº 016-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-

9900 
Projeto de Atividade: 2075 

Fonte: 050 
R$ 114.760,00 

 

 
Data: 03/11/2021 

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 

 
 
 

122-2021-1123 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM 

GERAL, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS 

AUTOMOTIVOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO I, EM 
CONSONÂNCIA COM O ANEXO II 

DO EDITAL. 

 
 
 
 

EC CENTRO 
AUTOMOTIVO 

LTDA. 

 
Licitação: Nº. 036-2021-1123 

Pregão Presencial: Nº 017-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0600 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-9900 

Projeto de Atividade: 2076 
Fonte: 002 

R$ 50.000,00 

 
Data: 03/11/2021 

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 

 
 

 
123-2021-1123 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM 
GERAL, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS 
AUTOMOTIVOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I, EM 
CONSONÂNCIA COM O ANEXO II DO 
EDITAL.  

 
 
 
 
A LIMA RIOS EIRELI 

 
Licitação: Nº. 036-2021-1123 

Pregão Presencial: Nº 017-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0600 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-9900 

Projeto de Atividade: 2076 
Fonte: 002 

 
 

R$ 88.000,00 
 

 
Data: 03/11/2021 

 
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 
 

 
 
 
 

124-2021-1123 

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE EM ATENDIMENTO A 
PROPOSTA Nº 

08576.59000001/1190-01 DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO 

ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA 
NEONATAL DO SERVIÇO DE 

FONOAUDIOLOGIA DO   HOSPITAL 
INÁCIA PINTO DOS SANTOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I EM 
CONSONÂNCIA COM O ANEXO II DO 

EDITAL 
 

 
 
 
 
 

TJC  IMPORTADORA 
EIRELI 

 
 

Licitação: Nº. 039-2021-1123 
Pregão Eletrônico: Nº 019-2021 

Elemento Despesa: 4.4.90.52-0600 
Projeto de Atividade: 2075 

Fonte: 014+ 
R$ 11.400,00 

 

 
Data: 05/11/2021 

Prazo 01 (um) mês em 
contrato. 

Admite-se a sua prorrogação 
nos termos dos Art. 141 e 
142 da Lei Estadual Nº. 

9.433/2005 
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125-2021-1123 

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O 
SETOR MICROBIOLOGIA, COM 
CESSÃO DE EQUIPAMENTOS 
AUTOMATIZADO PARA 
HEMOCULTURA E EQUIPAMENTO 
DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E 
REALIZAÇÃO DE ANTIBIOGRAMA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE 
CLÍNICA DO HOSPITAL DA MULHER, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I, EM CONSONÂNCIA COM 
O ANEXO II. 

 
 
 
 
 
SG TECNOLOGIA 
CLÍNICA LTDA.  

 
 

Licitação: Nº. 030-2021-1123 
Pregão Eletrônico: Nº 013-2021 

Elemento Despesa: 3.3.90.30-1000 
Projeto de Atividade: 2075 

Fonte: 002 
R$ 459.750,00 

 

 
Data: 05/11/2021 

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 
 

 
 

 
126-2021-1123 

AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR, 
PARA ATENDER  AS NECESSIDADES 
DO CENTRO CIRÚRGICO DO  
HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS 
SANTOS - O HOSPITAL DA MULHER, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I EM 
CONSONÂNCIA COMO ANEXO II DO 
EDITAL 

 
 
 
INSTRAMED 
INDÚSTRIA MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.  

 
Licitação: Nº. 040-2021-1123 
Pregão Eletrônico: Nº 020-2021 
Elemento Despesa: 4.4.90.52-0600 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 

R$ 21.450,00 
 

 
Data: 08/11/2021 

Prazo 01 (um) mês em 
contrato. 
Admite-se a sua 
prorrogação nos termos dos 
Art. 141 e 142 da Lei 
Estadual Nº. 9.433/2005 
 

 
 
 
 

127-2021-1123 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL 
PARA APARELHO DE RAIO X, HF 

500M E PROCESSADORAS DE FILME 
DE RAIO X-LX-2, MARCA LOTUS, 

PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS SANTOS 
- HOSPITAL DA MULHER, E O CMDI - 

CENTRO MUNICIPAL DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. 

 
 
 
 
 
NESTOR DIAS 
PEREIRA NETO 

 
Inexigibilidade: Nº. 175-2021-

1123I 
Proc. Adm.: Nº 135-2021 

Elemento Despesa: 3.3.90.39-9600 
Projeto de Atividade: 2075 

Fonte: 002 
R$ 42.000,00 

 
Data: 03/11/2021 

Prazo 12 (doze) meses em 
contrato. 

Admite-se a sua 
prorrogação nos termos do 

inc. II  do Art. 140 da Lei 
Estadual Nº. 9.433/2005 

 

 
 
 

128-2021-1123 

 
 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 
CONFECÇÃO DE QUADRO 

INDEPENDENTE PARA A CÂMARA 
FRIA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO 

HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS 
SANTOS, CONDIÇÕES PREVISTAS 

NESTE CONTRATO E NA PROPOSTA 
DE PREÇO APRESENTADA PELA 

CONTRATANTE 
 

 
 

R.C.R 
CONSTRUÇÕES 

ELÉTRICAS LTDA - 
ME 

 
Dispensa: Nº. 189-2021-1123D 

Proc Adm.: Nº 256-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-9900 

Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 

 
 

R$ 10.590,00 
 

 
Data: 05/11/2021 

 
Prazo 08 (oito) dias  em 
contrato 

 
 
 
 
 

 
 

129-2021-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA SUPRIR A 

DEMANDA DO HOSPITAL INÁCIA 
PINTO DOS SANTOS E UNIDADES 

PERTENCENTES À FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COM O 

ANEXO II DO EDITAL. 

 
 
 

ALEA COMERCIAL 
LTDA. 

 
Licitação: Nº. 038-2021-1123 

Pregão Eletrônico.: Nº 018-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0300 

Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 

R$ 18.659,30 

 
Data: 19/11/2021 

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 
 

 

 
 

 
130-2021-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA SUPRIR A 

DEMANDA DO HOSPITAL INÁCIA 
PINTO DOS SANTOS E UNIDADES 

PERTENCENTES À FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COM O 

ANEXO II DO EDITAL. 
 

 
 

COFS COMÉRCIO 
VAREJISTA E 

ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE 
PAPELARIA E 
PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 
EIRELI 

 
Licitação: Nº. 038-2021-1123 

Pregão Eletrônico.: Nº 018-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0300 

Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 

 
R$ 21.375,20 

Data: 19/11/2021 
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 
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131-2021-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA SUPRIR A 
DEMANDA DO HOSPITAL INÁCIA 
PINTO DOS SANTOS E UNIDADES 
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COM O 
ANEXO II DO EDITAL.  

 
 
MASKATE 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE 
PAPELARIA E 
ARMARINHO LTDA.  

 
Licitação: Nº. 038-2021-1123 

Pregão Eletrônico.: Nº 018-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0300 

Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 

 
R$ 11.989,50 

Data: 19/11/2021 
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 
 

 
 
 

132-2021-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA SUPRIR A 
DEMANDA DO HOSPITAL INÁCIA 
PINTO DOS SANTOS E UNIDADES 
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I EM CONSONÂNCIA COM O 
ANEXO II DO EDITAL.  

 
UNIQUE 
COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENT
OS EIRELI 

 
Licitação: Nº. 038-2021-1123 
Pregão Eletrônico.: Nº 018-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-0300 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
 
 

R$ 107.700,00 

Data: 19/11/2021 
 
 

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 
 

 
 
 

134-2021-1123 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE GASES 
MEDICINAIS, INCLUSO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

ESTOCAGEM, PARA O  HOSPITAL 
INÁCIA PINTO DOS SANTOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I, EM 

CONSONÂNCIA COM O ANEXO II DO 
EDITAL. 

 
 
 

WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS 

DO NORDESTE 
LTDA. 

 
Licitação: Nº. 037-2021-1123 

Pregão Presencial.: Nº 018-2021 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-9900 

Projeto de Atividade: 2076 
Fonte: 002 

R$ 998.475,00 

 
Data: 19/11/2021 

Prazo 12 (doze) meses em 
contrato. 

Admite-se a sua prorrogação 
nos termos do Art. 140 da Lei 

Estadual Nº. 9.433/2005 
 

 
Feira de Santana, 30 de novembro de 2021. 

 
 GILBERTE LUCAS  

DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA 
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