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DECRETOS INDIVIDUAIS

DECRETO INDIVIDUAL Nº 547/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
TERTULIANO JOSE DE BARROS NETO, para o cargo de Oficial de Gabinete, da Procuradoria Geral do Município,
símbolo DA-3.
Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de julho de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 548/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
CRISTIANE SOARES AMORIM DE OLIVEIRA, para o cargo de Coordenadora de Projetos Especiais Nível III, do
Gabinete do Prefeito, símbolo DA-3.
Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de julho de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FANAEL RIBEIRO DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETOS NORMATIVOS
ERRATA
DECRETO Nº 12.145, DE 20 DE MAIO DE 2021.
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE FEIRA DE SANTANA - ANO VII- EDIÇÃO 1729.
Altera o Regulamento Interno do Conselho Municipal
Gestor do Pró-Cultura/Esporte, estabelecido pelo Órgão
Colegiado e dá outras providências.

ONDE SE LÊ:
ANEXO III
PRAZOS
Etapas
Inscrições
Análise e emissão dos Pareceres
Atendimento às Diligências
Emissão dos Certificados
Prestação de contas

Do dia da publicação do decreto até 30 dias após.
Até 15 dias após o encerramento das inscrições
Até cinco dias úteis após a notificação
Até 45 dias após o encerramento das inscrições
Até 30 dias após a execução do projeto

*Os prazos podem sofrer alterações.

CORRIJA-SE, RETIFIQUE-SE E LEIA-SE:
ANEXO III
PRAZOS
Etapas
Inscrições
Análise e emissão dos Pareceres
Atendimento às Diligências
Emissão dos Certificados
Prestação de contas

Do dia da publicação do decreto até
dia 28 de junho de 2021 das 8:00 as 17:00.
Até 30 dias após o encerramento das inscrições
Até cinco dias úteis após a notificação
Até 45 dias após o encerramento das inscrições
Até 30 dias após a execução do projeto

*Os prazos podem sofrer alterações.
Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de julho de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JAIRO ALFREDO CARNEIRO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
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DECRETO N° 12.234, DE 13 DE JULHO DE 2021.
“Abre crédito suplementar ao Orçamento do Município e
dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com
base na autorização contida na Lei Nº 4.051, de 28 de dezembro de 2020, artigo 6º, inciso I, item a.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), conforme detalhamento abaixo:
CLASS. INST.
02.0228

PROGRAMÁTICA
14.122.0053.2226

ECONÔMICA
3.3.90.39

FONTE
0050

SUBFONTE
0000
TOTAL

VALOR (R$)
100.000,00
100.000,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de
igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:
CLASS. INST.

PROGRAMÁTICA

ECONÔMICA

FONTE

SUBFONTE

02.0228

14.122.0004.2224

3.3.90.36

0050

0000

30.000,00

02.0228

14.122.0004.2224

3.3.90.39

0050

0000

70.000,00

TOTAL

VALOR (R$)

100.000,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de julho de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05-2021
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA,
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, N° 106-2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 191-2020
Republicada por incorreção

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
14.043.574/0001-51, com sede na Av. Senhor dos Passos, nº 980, Centro - Feira de Santana-Ba, representada pelo
Exmº Sr. Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, autorizado pelo art. 86, XIV, da sua Lei Orgânica, doravante
denominada CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº. 2.593/05, Lei Estadual nº. 9.433/05, Lei Federal nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal nº. 7.583, de 05
de setembro de 2008, Decreto Municipal nº 10.513, de 06 de dezembro de 2017, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 106-2020, consoante
consta do Processo Licitatório n° 191-2020, RESOLVE registrar preços da empresa CONFIANCA SERVICOS E
SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.030.016/0001-00, com sede na Rua Conselheiro
Pedro Luiz, n° 111 bairro Rio Vermelho – cidade Salvador-BA, através do seu representante legal, o Sr Gilmar
Santana Leal, denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, visando o possível registro de preços
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e
operacional, de forma continua, com fornecimento de mão de obra para as funções de motorista de veículos
"pesados" e motorista de veículos "leves", conforme especificações e condições constantes no Edital e seus
Anexos, no Termo de Referência e na Proposta de Preços, independentemente de transcrição, constituindo-se esta
Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da legislação que rege a matéria.
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional, de forma continua, com fornecimento de mão de obra
para as funções de motorista de veículos "pesados" e motorista de veículos "leves", conforme especificação prevista
em edital e seus anexos e quantidades estimadas constantes desta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS
a. Os preços registrados terão validade de 12 meses e estão relacionados, conforme especificações do
Termo de Referência e quantidades estabelecidas:

Ordem

1

2

Descrição
MÃO DE OBRA
MOTORISTA DE
VEÍCULO "PESADO".
MÃO DE OBRA
MOTORISTA DE
VEÍCULO "LEVE".

Unid

Valor
Quant. de
Unitário
horas
Hora
Homem/mês

HRS

R$ 26,14

HRS

R$ 20,21

Qtd

Preço mensal
por função

Preço unitário
Mês

Vlr. Total

176 horas

105.600,00

R$ 4.600,64

R$ 230.032,00

R$ 2.760.384,00

176 horas

105.600,00

R$ 3.556,96

R$ 177.848,00

R$ 2.134.176,0

VALOR MENSAL
VALOR ANUAL GLOBAL

R$ 407.880,00
R$ 4.894.560,00
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Descrição do Posto: Motorista de Veículo
Pesado
Local de prestação do serviço (município):
Descrição
Salário mês em R$
Adicional de Insalubridade

Motorista de Veículo Pesado
Carga Horária: 176 horas mês.
FEIRA DE SANTANA
Remuneração*
Percentual

Valor
R$2.032,00
R$ 0,00

0%

I - Total da Remuneração

R$ 2.032,00
Descrição

Grupo “A”
Percentual
8,00%
20,00%
5,80%

Valor
R$ 162,56
R$ 406,40
R$ 117,86

1,00%

R$ 20,32

34,80%

R$ 707,14

Percentual
8,33%
11,11%
3,20%

Valor
R$ 169,27
R$ 225,76
R$ 65,02

FGTS
INSS
TERCEIROS (SESI/SEBRAE/SESC/INCRA/SALÁRIO
EDUCAÇÃO/SENAI)
SAT/INSS - Seguro Acidente do Trabalho (variável pelo tipo de
atividade)
II - Total Grupo “A”
Grupo “B”
Descrição
13º Salário
Férias+1/3 DE FÉRIAS
Outros (aux.doenca, aviso previo trabalhado,
aux.paternidade, faltas legais, acid.trabalho,treinamento)
III - Total Grupo “B”

GRUPO - "C”
Descrição
Aviso Prévio Indenizado
FGTS nas indenizações sem justa causa, multa do FGTS, reflexo no aviso
previo indenizado, contribuicao social,
Indenização Adicional
IV - Total GRUPO - "C"
GRUPO "D" – Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"
Incidencia sobre o salario maternidade
V - Total GRUPO "D" - encargos sociais do Grupo "A" sobre o Grupo "B"
TOTAL DOS ENCARGOS
VI – Total da remuneração + grupo “A, B, C E D
Grupo “E” - Insumos de Mão-de-Obra*
Descrição
Uniformes/EPI'S
Exames Médicos
Vale Transporte
Plano de Saude
SEGURO DE VIDA
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
AUXILIO REFEIÇÃO
AUXILIO FUNERARIO
VI - Total Grupo “E” - Insumos de Mão-de-Obra
Grupo F - Taxa de Administração e Lucro
Descrição
Taxa de Administração (remuneração +GRUPOS “A+B+C+D+E”)
Lucro:

22,64%

R$ 460,03

Percentual
0,42%
5,89%

Valor
R$ 8,53
R$ 119,68

0,09%
6,40%
9,57%
0,46%
10,03%
73,87%

R$ 1,83
R$ 130,04
R$ 194,46
R$ 9,35
R$ 203,81
R$ 1.501,02
R$ 3.533,02
Valor
R$ 40,00
R$ 10,00
R$ 60,68
R$ 332,42
R$ 110,00
R$ 3,26
R$ 10,00
R$ 1,50
R$ 567,86

Percentual
1,20%
1,30%

Valor
R$ 49,21
R$ 53,31
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VII - Total Grupo F - Taxa de Administração e Lucro
VIII - Total de I a VII
Grupo G – Tributos
Obs.: Preencher apenas os campos referentes a opção da empresa
Descrição
PIS
COFINS
ISS (Referente ao município onde foi prestado o serviço)
IX - Total Grupo G – Tributos
X - Valor Unitário
X - Valor Homem/Hora

R$ 102,53
R$ 4.203,43

Percentual
0,65%
3,00%
5,00%
8,65%

Valor
R$ 29,91
R$ 138,04
R$ 230,07
R$ 398,02
R$ 4.601,45
R$ 26,14

Motorista de Veículo LEVE
Descrição do Posto: Motorista de Veículo
Carga Horária: 176 horas mês.
LEVE
Local de prestação do serviço (município):
FEIRA DE SANTANA
Remuneração*
Descrição
Percentual
Valor
Salário mês em R$
R$1.478,00
Adicional de Insalubridade
0%
R$ 0,00
I - Total da Remuneração

R$ 1.478,00
Descrição

Grupo “A”
Percentual
8,00%
20,00%
5,80%

Valor
R$ 118,24
R$ 295,60
R$ 85,72

1,00%

R$ 14,78

34,80%

R$ 514,34

Percentual
8,33%
11,11%
3,20%

Valor
R$ 123,12
R$ 164,21
R$ 47,30

FGTS
INSS
TERCEIROS (SESI/SEBRAE/SESC/INCRA/SALÁRIO
EDUCAÇÃO/SENAI)
SAT/INSS - Seguro Acidente do Trabalho (variável pelo tipo de
atividade)
II - Total Grupo “A”
Grupo “B”
Descrição
13º Salário
Férias+1/3 DE FÉRIAS
Outros (aux.doenca, aviso previo trabalhado,
aux.paternidade, faltas legais, acid.trabalho,treinamento)
III - Total Grupo “B”

GRUPO - "C”
Descrição
Aviso Prévio Indenizado
FGTS nas indenizações sem justa causa, multa do FGTS, reflexo no aviso
previo indenizado, contribuicao social,
Indenização Adicional
IV - Total GRUPO - "C"
GRUPO "D" – Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"
Incidencia sobre o salario maternidade
V - Total GRUPO "D" - encargos sociais do Grupo "A" sobre o Grupo "B"
TOTAL DOS ENCARGOS
VI – Total da remuneração + grupo “A, B, C E D
Grupo “E” - Insumos de Mão-de-Obra*

22,64%

R$ 334,63

Percentual
0,42%
5,89%

Valor
R$ 6,21
R$ 87,05

0,09%
6,40%
9,57%
0,46%
10,03%
73,87%

R$ 1,33
R$ 94,58
R$ 141,44
R$ 6,80
R$ 148,24
R$ 1.091,78
R$ 2.569,78
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Descrição
Uniformes/EPI'S
Exames Médicos
Vale Transporte
Plano de Saude
SEGURO DE VIDA
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
AUXILIO REFEIÇÃO
AUXILIO FUNERARIO
VI - Total Grupo “E” - Insumos de Mão-de-Obra
Grupo F - Taxa de Administração e Lucro
Descrição
Taxa de Administração (remuneração +GRUPOS “A+B+C+D+E”)
Lucro:
VII - Total Grupo F - Taxa de Administração e Lucro
VIII - Total de I a VII
Grupo G – Tributos
Obs.: Preencher apenas os campos referentes a opção da empresa
Descrição
PIS
COFINS
ISS (Referente ao município onde foi prestado o serviço)
IX - Total Grupo G – Tributos
X - Valor Unitário
X - Valor Homem/Hora

Valor
R$ 40,00
R$ 10,00
R$ 93,92
R$ 332,20
R$ 110,00
R$ 3,26
R$ 10,00
R$ 1,50
R$ 600,88
Percentual
1,20%
1,30%

Percentual
0,65%
3,00%
5,00%
8,65%

Valor
R$ 38,05
R$ 41,22
R$ 79,27
R$ 3.249,93

Valor
R$ 23,12
R$ 106,73
R$ 177,88
R$ 307,73
R$ 3.557,66
R$ 20,21

b. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 19 a 21, do Decreto
Municipal n°10.513/2017.
c. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
i. convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
ii. frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicação de penalidade;
iii. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
a. é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, c/c ao art. 143, §1º da Lei Estadual nº 9.433/05.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA
Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
4. O órgão gerenciador será o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.1. Constituem-se participantes o seguinte órgão:
4.2. 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC
4.3 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração
Municipal de Feira de Santana que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Municipal nº 10.513/17.
4.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
a) O registro do fornecedor será cancelado quando:
O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
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I Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
II Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável.
III Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado.
IV Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, c/c ao
Art 186, incisos II ou III, da Lei Estadual nº 9.433/05, ou no art. 7º da Lei n° 10.520, de 2002.
b) O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I Por razões de interesse público;
II A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1.
A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada
mediante Instrumento Contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, c/c ao art. 132 da Lei
9.433/05, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 10.513/2017.
6.2.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho/assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.
Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de
Referência e a proposta da empresa.
7.2.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº
5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto Municipal nº 10.413/17, da Lei Complementar nº 123/06, a Lei
Estadual nº 9.433/05 e a da Lei Federal nº 8.666/93, subsidiariamente.
7.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o de Feira de Santana-Ba, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Feira de Santana, 01 de Julho de 2021.

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
Contratante

CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preço
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ADITIVO Nº 179-2021-15AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: SOLMAK
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. Aditar o contrato n.º 302-2017-15C, firmado em 21/06/2017. O prazo de
execução do contrato no valor de R$ 417.630,00, será prorrogado por até 12 (doze) meses a contar do seu termo
final. Devendo então passar o valor global acumulado do contrato para R$ 2.088.150,00. DATA DA ASSINATURA:
21/06/2021.

ADITIVO Nº 176-2021-12AC. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: ALCIR
MENDES MURITIBA JUNIOR. Aditar o contrato n.º 419-2020-1224C, firmado em 07/08/2020. Fica estabelecido
que o contratante deverá pagar ao contratado pelo reequilíbrio econômico o valor de R$ 3.868,80, a contar do
termo final, passando o valor atualizado para R$1.106.835,97. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 198-2021-20D
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250-2021. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS. Objeto: CONTRATAR SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. Contratada: J L SANTOS RECARGAS DE
CARTUCHOS. VALOR GLOBAL: R$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais). Amparo legal: Art. 59, inciso II,
da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de
Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 07/06/2021. JOSÉ CARNEIRO ROCHA – Secretário
Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 198-2021-20D
CONTRATO N° 134-2021-20C - Processo Administrativo Nº 250-2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
DO MEIO AMBIENTE. Objeto: CONTRATAR SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. Contratada: J L SANTOS RECARGAS DE
CARTUCHOS. Valor Global: R$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais). Assinatura do Contrato:
07/06/2021. Feira de Santana, 07/06/2021.

Torna-se NULA e SEM EFEITO a publicação que se refere a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156-2021-12D e EXTRATO
DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111-2021-12C, referente ao objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
SITUADO NA VIA PEDESTRE 25 Nº 71 EXPANSÃO FEIRA IX, PARA SER UTILIZADO PELA SENHORA MÁRCIA SANTANA
RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME LEI Nº3684 MUNICIPAL DO SUAS DE 09 DE MAIO
2017 EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS. Publicada em 10/06/2021. Feira de Santana,
13/07/2021. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO – PREFEITO.
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 010/2021

Dispõe sobre a organização do ensino não presencial, o processo de
Avaliação da Aprendizagem, do Registro de Frequência e do Conselho
de Classe para os estudantes das Unidades Escolares da Rede Pública
Municipal de Ensino de Feira de Santana, nas modalidades da
Educação Básica, no tocante a Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação de
Jovens e Adultos, Educação Especial, para o ano letivo de 2020.
A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela alínea “h”, do inciso I, do art. 18, do Regimento da Secretaria da Educação, aprovado
pelo Decreto nº 8.877, de 19 de janeiro de 2004, tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
importância e abrangência Internacional, emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de
2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), assim como os Decretos governamentais
vigentes, o disposto no artigo 24 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e, considerando as Resoluções n/º 01/2021 nº 02/2021 do Conselho Municipal de Educação de
Feira de Santana, Bahia, RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer orientações específicas sobre a organização do ensino não presencial, abrangendo o
processo da Avaliação da Aprendizagem, da Frequência Escolar e Conselho Escolar, a serem adotadas nas
Unidades Escolares da Educação Pública Municipal de Feira de Santana, nas etapas e modalidades da Educação
Básica atendidas pelo município, para o ano letivo de 2020.
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NÃO PRESENCIAL
Art. 2º - A organização do ensino não presencial fundamenta-se na Base Nacional Comum Curricular, na
Proposta Curricular da Educação Municipal, nos Cadernos de Objetivos de Aprendizagem – COAs, no Projeto
Político Pedagógico de cada unidade escolar, no Documento de Orientação e Sugestão para Reorganização
Curricular (OSRC) 2020-2021 e na proposta de Currículo Essencial por disciplina/ano, e tem como objetivos:
- Promover as aprendizagens, de forma processual e contínua;
- Respeitar os ritmos e percursos individuais de cada turma e estudante;
- Definir etapas mais compatíveis com a progressão das aprendizagens de modo a observar os avanços
das/dos estudantes a partir do acompanhamento e dos instrumentos avaliativos;
- Permitir planejamento mais maleável das progressões e diversificação das trajetórias, favorecendo
maior flexibilidade para alcançar os objetivos de aprendizagens referentes a ano/série;
- Incentivar a organização de uma rotina para estudo e realização das atividades.
Art. 3º - No processo de organização do ensino não presencial serão observadas a definição de objetivos
de aprendizagem e de metodologias diferenciadas, que priorizem a leitura, a produção textual (oral, escrita e
multimodal) a pesquisa, o diálogo, o debate, o trabalho em equipe e o incentivo à interação virtual e não virtual.
Art. 4º - As atividades não presenciais serão planejadas de modo a garantir o alcance dos objetivos de
aprendizagem propostos no currículo essencial e poderão acontecer por meios digitais (plataformas digitais de
aprendizagem, videoaulas, redes sociais, blogs, podcast, dentre outros), material didático e/ou atividades
impressas pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) ou pelas unidades escolares e distribuídas com as
devidas orientações à familiares e estudantes. As atividades didáticas propostas terão como fundamentos a
orientação de leituras com estudos dirigidos, a realização de pesquisas e experimentos, projetos e exercícios,
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dentre outros, conforme os documentos orientadores para retomada pedagógica da escola, que foram
encaminhados pela SEDUC (Tempo de Estudo do Estudante -TEDE, Percurso Pedagógico e Rotinas).
Art. 5º - A definição do percentual de utilização das atividades não presenciais realizadas para o cômputo
da carga horária do ano letivo de 2020, no Ensino Fundamental e suas modalidades, será definida pela equipe
escolar, em cada unidade escolar, considerando a sua autonomia pedagógica.
§ 1º - cada professora/professor lançará no sistema informatizado as atividades não presenciais
desenvolvidas nas suas respectivas turmas, bem como a carga horária correspondente, conforme orientação do
Departamento de Ensino;
§ 2º - a coordenação pedagógica juntamente com a gestão escolar acompanharão as atividades não
presenciais e lançamento de informações no sistema informatizado a fim de garantir o cumprimento das 800 horas
letivas de atividades para o ano escolar de 2020.
Art. 6º - A reorganização curricular será feita pelas unidades escolares, considerando as orientações e
documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Ensino e das
coordenações técnico-pedagógicas.
Parágrafo único - A/o estudante público-alvo da Educação Especial deve ter o Plano de Desenvolvimento
Individualizado ou o Plano de Atendimento Educacional Especializado (este último quando houver o professor da
Sala de Recursos Multifuncionais- SRM) e este deve funcionar como uma ação norteadora e orientadora da prática
pedagógica e das atividades realizadas no ano letivo em curso, devendo ser frequentemente avaliado e atualizado
para que contemple as reais necessidades do estudante, garantindo um processo efetivo de inclusão.
CAPÍTULO II- DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Art. 7º - A avaliação da aprendizagem reafirma o caráter processual, diagnóstico, participativo, formativo
e redimensionador da ação pedagógica, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os finais, conforme o artigo 24, V, “a”, da Lei nº 9.394/1996.
Art. 8º - A avaliação escolar tem como objetivos:
a) Diagnosticar e acompanhar as aprendizagens, buscando identificar avanços e dificuldades durante o
processo de aprendizagem;
b) Subsidiar o (re)planejamento da prática pedagógica, permitindo a adoção de medidas de correção do
percurso escolar, direcionadas ao alcance dos objetivos de aprendizagem previstos e das competências esperadas;
c) Promover o aproveitamento escolar, por meio do planejamento de atividades avaliativas
diversificadas, em um processo contínuo e progressivo das aprendizagens, com critérios claros sobre as estratégias
de avaliação e sobre o que se espera das/dos estudantes;
d) Acompanhar o percurso dos alunos no desenvolvimento das aprendizagens, a partir dos objetivos de
aprendizagens propostos pelas/os professoras/professores em cada unidade letiva, incluindo as atividades de
recuperação paralela e as normas que contemplam as ausências, enfermidades e outras condições que dificultem
a participação das/dos estudantes.
Art. 9º - Para o planejamento das atividades avaliativas se faz necessário considerar:
a) o Currículo Essencial proposto pelas coordenações pedagógicas da SEDUC e o (re)planejamento da
prática pedagógica, possibilitando a orientação do processo de aprendizagem, visando o alcance dos objetivos de
aprendizagem previstos e as aprendizagens esperadas;
b) o aproveitamento escolar, através de atividades avaliativas diversificadas, em um processo contínuo e
progressivo das aprendizagens, evidenciando os instrumentos de avaliação, critérios e expectativas sobre as
aprendizagens das/dos estudantes;
c) o processo de aprendizagem das/dos estudantes, a partir dos objetivos de aprendizagens sugeridos no
Currículo Essencial, considerando a realização de atividades de recuperação paralela e as determinações,
orientações pedagógicas e administrativas, sobre as ausências, enfermidades e outras situações/acontecimentos
que dificultem a participação das/dos estudantes;
d) as especificidades das etapas e modalidades oferecidas pela educação municipal, primando pelo
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acolhimento e respeito às diversidades;
e) as condições de acessibilidade tecnológica e característica do ensino não presencial e das ferramentas
síncronas e assíncronas;
f) o tempo e o ritmo de aprendizagem das/dos estudantes, no contexto de emergência de saúde pública;
g) a definição dos dois trimestres letivos, disciplinados pela Resolução 02/2021, do CME.
Art. 10 - Cabe à unidade escolar realizar atividades avaliativas diversificadas, organizadas,
preferencialmente, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, por área de conhecimento ou por componente
curricular, para fins de verificação do processo progressivo e contínuo da aprendizagem.
Art. 11 - É obrigatória a realização de, no mínimo, 2 (duas) atividades avaliativas por unidades letivas, com
um somatório de 10 (dez) pontos ou contemplando os conceitos de aproveitamento satisfatório das
aprendizagens.
§ 1º - Orienta-se que as atividades avaliativas considerem a relação quantidade de dias letivos e
quantidade de conteúdos previstos no currículo essencial.
§ 2º - Orienta-se atribuição de peso/valor diferenciado às questões de atividades avaliativas, conforme o
desempenho dos estudantes público-alvo da Educação Especial, de forma única e particular.
Art. 12 - A organização das atividades avaliativas deverá considerar, em observância às especificidades e
em atendimento ao princípio de equidade, as seguintes diretrizes:
a) Diagnosticar as aprendizagens das/dos estudantes, tendo em vista o (re)planejamento pedagógico e as
atividades avaliativas propostas;
b) Estabelecer de forma autônoma e coletiva, os critérios das atividades avaliativas, considerando
alcançar os objetivos de aprendizagem, propostos no Currículo Essencial, para cada unidade letiva, bem como a
pertinência e adequação dos critérios de avaliação ao contexto de atividade não presencial;
c) Promover a diversidade dos instrumentos de avaliação da aprendizagem (mediados por tecnologia ou
não), considerando as especificidades do ensino não presencial e as distintas realidades das/dos estudantes;
d) Compreender a avaliação da aprendizagem de forma processual e contínua, considerando o erro como
parte do processo de aprendizagem, valorizando o percurso formativo e progressivo da/do estudante e outros
aspectos qualitativos;
e) Dar retorno a/o estudante e/ou a seus familiares sobre o processo de aprendizagem, tendo em vista
melhorar o aprendizado, ajustar o ritmo de estudo, ressignificando erros e percursos;
f) Organizar a entrega das atividades avaliativas conforme a realidade de cada escola, com critérios
estabelecidos em relação a: quantidade de atividades, prazos de retirada e entrega, complexidade compatível com
a aprendizagem do estudante, preferencialmente, articuladas com as atividades avaliativas realizadas por
outras/os professoras/es da escola;
g) Elaborar atividades diferenciadas para as/os estudantes que não estiverem em condições de cumprir
os prazos estabelecidos pela escola, em razão de problemas de saúde ou de outras circunstâncias contextuais,
considerando as possíveis limitações e condições das/dos estudantes para realizá-las e devolvê-las;
h) Promover diálogo sobre a avaliação da aprendizagem das/dos estudantes público-alvo da educação
especial, entre professor da sala comum, professor de AEE (quando houver o professor da Sala de Recursos
Multifuncionais), coordenação pedagógica e gestão escolar;
i) Construir portfólio das/dos estudantes público alvo da educação especial, quando assim for necessário,
reunindo outros instrumentos de avaliação que constem nos relatórios individuais de aprendizagem, com
descrição das etapas pedagógicas realizadas pelo professor da classe comum em parceria com a/o
professora/professor do Atendimento Educacional Especializado, como fichas de avaliação de acompanhamento,
relatórios de desempenho, além de fotos e atividades realizadas pelo estudante com e sem intervenção do
professor e da família.
Parágrafo único - Fica assegurada à/ao estudante que não realizar quaisquer atividades avaliativas
previstas, por motivos devidamente justificáveis, o direito de refazimento das atividades até o dia 31/07.
Art. 13 - O estudante da Educação Infantil terá seu desenvolvimento avaliado por meio de observação e
registros diversos, sem o objetivo de seleção, promoção, classificação e retenção.
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§ 1º - Para fins de acompanhamento das atividades não presenciais, as instituições escolares devem
preencher o instrumento de devolutiva enviado pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - A escola deverá realizar relatórios descritivos ao final do ano letivo a fim de dar devolutiva para as
famílias, sobre o processo de desenvolvimento das crianças neste período.
Art. 14 - Fica estabelecido que as(os) estudantes dos três primeiros anos do Ensino Fundamental deverão
ser avaliados nos termos do artigo 6º desta Portaria, sem retenção para os dois primeiros anos desse período,
conforme dispõe a Lei Federal 11.274/2006, a resolução 010/2006 do CME e a Resolução CNE/CEB Nº 07, de
14/12/ 2010.
Art. 15 - O objetivo da avaliação formativa é assegurar aprendizagens e a progressão escolar e deve estar
sempre associada ao que é melhor para a trajetória da/do estudante, observando as inúmeras possibilidades
trazidas pela LDB. A retenção/reprovação é o último recurso a ser utilizado no percurso escolar do estudante.
Art. 16 - Todas/todos os estudantes que não obtiveram, no ano letivo de 2020, a pontuação mínima para
a progressão na sua escolaridade, terão direito às atividades avaliativas finais.
Parágrafo único - Às/os estudantes que não conseguirem entregar as atividades curriculares, por motivos
justificáveis, terão o seu registro de notas computados até 31/07.
CAPÍTULO III- DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA
Art. 17 - No contexto do ensino não presencial, a frequência não deve ser atrelada à presença diária e seu
controle deverá ter como finalidade o acompanhamento das aprendizagens e não a reprovação. Nesse sentido, a
família deverá ser comunicada e orientada pela gestão da escola sobre estes dispositivos.
Art. 18 - Será considerada como frequência dos/das estudantes, no contexto do ensino não presencial de
2020, a realização da carga horária letiva, incluindo aulas e atividades curriculares complementares, aferidas das
seguintes formas:
a) participação em atividades síncronas, quando houver, aplicáveis às/aos estudantes que têm acesso
aos dispositivos tecnológicos e de conectividade à internet;
b) participação e/ou entrega de atividades assíncronas, por meios virtuais e/ou físicos, nos prazos
determinados pelas/os professoras/professores e que podem abranger periodicidade superior a 1 (uma) aula;
c) participação e interação por outros meios, a critério da/do professora/professor, incluindo contatos
telefônicos e outras formas de mediação que viabilizem a interação professor-aluno;
Parágrafo único - Cabe à/ao professora/professor definir os horários de interação (síncrona e
assíncrona) e os prazos de entrega, compatíveis com a realidade das/dos estudantes, priorizando a periodicidade
semanal ou quinzenal.
Art. 19 - O registro da frequência das/dos estudantes, conforme orientação do Departamento de Ensino,
deverá ser realizado pelas/os professoras/es no sistema informatizado.
Art. 20 - Os registros do desempenho acadêmico, através de notas ou conceitos, bem como a frequência
das/dos estudantes, serão feitos no sistema informatizado.
Parágrafo único - Na hipótese de inviabilidade de uso de sistemas informatizados, a/o
professora/professor procederá com os registros de frequência por meio da Caderneta Escolar física, individual, e
fará o registro semanalmente, utilizando-se das instalações e equipamentos da unidade escolar, se necessário.
Art. 21 - Os estudantes que não conseguirem entregar as atividades curriculares, por motivos
justificáveis, terão o seu registro de frequência computado, posteriormente até 31/07.
Parágrafo único - Esgotadas as possibilidades de contato com as famílias e/ou responsáveis pelas/los
estudantes que não recolheram as atividades semanais ou quinzenais, à equipe gestora deverá, dentre outras
ações:
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I - Partilhar comunicado verbal ou impresso com pessoas da comunidade que residam próximo as/aos
estudantes;
II - Realizar visitas domiciliares, se possível, considerando os cuidados e orientações do contexto
pandêmico;
III - Solicitar apoio às representatividades religiosas e comunitárias, membro(s) do conselho escolar,
rádios comunitárias, preservando o sigilo da identidade das famílias, equipes de referência do Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS e Unidades de Saúde da Família - USF do território da escola.
CAPÍTULO VI - DO CONSELHO DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos
didáticos, pedagógicos e disciplinares, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar que tem
como responsabilidade analisar e acompanhar o desempenho das/dos estudantes, nos aspectos qualitativos e
quantitativos.
§ 1º - Cabe à Unidade Escolar a realização do Conselho de Classe do ano letivo, para a avaliação e
definição dos encaminhamentos que se fizerem necessários acerca do aproveitamento individual e/ou coletivo
das/dos estudantes, conforme data definida na Resolução nº 02/2021, do Conselho Municipal de Educação.
§ 2º- Cabe ao Conselho de Classe ponderar os fatores de ordem objetiva e subjetiva em relação ao
cumprimento da carga horária e das aprendizagens na realização das atividades não presenciais desenvolvidas
pela/o estudante.
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 - Os resultados de frequência e avaliação das/dos estudantes deverão ser registrados no
histórico escolar a fim de que sejam asseguradas a regularidade e a autenticidade de sua vida escolar.
Art. 24 - Em todas as etapas da Educação Básica e suas modalidades, será assegurado à/ao estudante que
apresentar impedimento de frequência, amparado por legislação específica (enfermos, gestantes, militares,
trabalhadores, pessoas em situação de itinerância), o direito a tratamento especial, como forma alternativa de
cumprimento da carga horária e das avaliações que atendam os mínimos exigidos para a progressão, conforme as
orientações desta Portaria.
Art. 25 - A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará no sistema informatizado espaço específico
para lançamento dos resultados das avaliações da aprendizagem por etapas e modalidades a serem preenchidos
pelas/os professoras/ professores.
Art. 26 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
até o término do ano letivo 2020.
Feira de Santana, 13 de julho de 2021

PROFª ANACI BISPO PAIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 193/2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e com base nos artigos 171 e seguintes da Lei Complementar 01/94.
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidades
ocorridas no Processo de Nº32503/2021.
I – Flávia Sampaio Campos
II – Ana Rita Passos Paim
III- Kariane Barbosa Almeida

Matrícula nº 01083522-1
Matrícula nº 01070695-1
Matrícula nº 01075414-2

Parágrafo único – A Presidência da Comissão será exercida pelo primeiro integrante da referida comissão
e, no prazo que a Lei determina, a contar da data da publicação desta, encaminhará à Secretaria Municipal de
Saúde o relatório conclusivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 13 de julho de 2021.

Dr. Marcelo Moncorvo Britto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 194/2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e com base nos artigos 171 e seguintes da Lei Complementar 01/94.
RESOLVE:
Art.1º - Criar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar
constatadas no Processo de Nº32496/2021.
I – Flávia Sampaio Campos
II – Ana Rita Passos Paim
III- Kariane Barbosa Almeida Freire

responsabilidades

Matrícula nº 01083522-1
Matrícula nº 01070695-1
Matrícula nº 01075414-2

Parágrafo único – A Presidência da Comissão será exercida pelo primeiro integrante da referida comissão
e, no prazo que a Lei determina, a contar da data da publicação desta, encaminhará à Secretaria Municipal de
Saúde o relatório conclusivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 13 de julho de 2021.

Dr. Marcelo Moncorvo Britto
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 195/2021
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e com base nos artigos 171 e seguintes da Lei Complementar 01/94.
RESOLVE:
Art.1º - Criar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar
constatadas no Processo de Nº37470/2021.
I – Flávia Sampaio Campos
II – Ana Rita Passos Paim
III- Kariane Barbosa Almeida Freire

responsabilidades

Matrícula nº 01083522-1
Matrícula nº 01070695-1
Matrícula nº 01075414-2

Parágrafo único – A Presidência da Comissão será exercida pelo primeiro integrante da referida comissão
e, no prazo que a Lei determina, a contar da data da publicação desta, encaminhará à Secretaria Municipal de
Saúde o relatório conclusivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 13 de julho de 2021.

Dr. Marcelo Moncorvo Britto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 196/2021
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e com base nos artigos 171 e seguintes da Lei Complementar 01/94.
RESOLVE:
Art.1º - Criar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar
constatadas no Processo de Nº23373/2021.
I – Flávia Sampaio Campos
II – Ana Rita Passos Paim
III- Kariane Barbosa Almeida Freire

responsabilidades

Matrícula nº 01083522-1
Matrícula nº 01070695-1
Matrícula nº 01075414-2

Parágrafo único – A Presidência da Comissão será exercida pelo primeiro integrante da referida comissão
e, no prazo que a Lei determina, a contar da data da publicação desta, encaminhará à Secretaria Municipal de
Saúde o relatório conclusivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Feira de Santana, 13 de julho de 2021.

Dr. Marcelo Moncorvo Britto
Secretário Municipal de Saúde
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
PORTARIA Nº 048-FHFS-2021
A DIRETORA PRESIDENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA;
AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI Nº.1.641/93, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E REGIMENTAIS, E COM BASE NO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

RESOLVE:
Art.1º - Instituir comissão para fiscalização da execução do contrato nº. 084 -2021-1123,
firmados com Fundação Hospitalar de Feira de Santana e a empresa Qualybrasil Lavanderia Hospitalar
LTDA. Membros Designados:
a) Sra. Ivonilda Euzébio dos Santos – Matrícula sob Nº 05000117-1;
b) Sra. Juliana Bahia Rigaud – Matrícula sob Nº 1292;
c) Sra. Julia de Paula Silva – Matrícula sob Nº 2682.
Parágrafo único - Atribuições dos fiscais, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento no que
determina o Contrato Nº. 084-2021-1123 e avaliar toda sua execução.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Feira de Santana, 15 de junho de 2021.
Gilberte Lucas
Diretora Presidente Fundação Hospitalar de Feira de Santana

PORTARIA Nº 050-FHFS-2021
A DIRETORA PRESIDENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA;
AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI Nº.1.641/93, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E REGIMENTAIS, E COM BASE NO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

RESOLVE:
Art.1º - Instituir comissão para fiscalização da execução dos contratos firmados com Fundação
Hospitalar de Feira de Santana. Membros Designados:
a) Sra. Ivonilda Euzébio dos Santos - Matricula sob Nº.05000117-1;
b) Sra. Maria das Dores da Costa Ribeiro - Matricula sob Nº.050160343;
c) Sra. Patrícia da Purificação Moreno Ferreira – Matrícula sob Nº.01076924-0.
Parágrafo único - Atribuições dos fiscais, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento no que
determina o Contrato e avaliar toda sua execução.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Feira de Santana, 13 de julho de 2021.
Gilberte Lucas
Diretora Presidente Fundação Hospitalar de Feira de Santana
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A PRESIDENTE DA FHFS Gilberte Lucas, torna público à seguinte RETIFICAÇÃO do aviso publicado quarta-feira dia
30/06/2021 (Jornal Folha do Estado, Dário Oficial da Bahia, Diário Eletrônico do Município de Feira de Santana),
referente ao Processo de Dispensa nº 104-2021-1123D Processo Administrativo nº113-2021 - Parecer Jurídico
nº038/FHFS/2021 - Contratante - Fundação Hospitalar de Feira de Santana-BA. Contratada – ARQTEC - COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:12.018.845/0001-93. Onde se lê objeto: Contratação de empresa para serviço de
manutenção corretiva e preventiva da câmara frigorifica de tombo 02654, utilizada no setor de nutrição do
Hospital Inácia Pinto dos Santos. Leia se objeto: Contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva e
preventiva com reposição de peças por conta da contratada da câmara frigorifica de tombo 02654, utilizada no
setor de nutrição do Hospital Inácia Pinto dos Santos. Fica inalterados os demais descritivos da referida
publicação. Feira de Santana, 13 de julho de 2021.
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