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Cancelamento de Extrato de Diárias para funcionários  
 

Extrato de Diária nº 572/2017 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

Nome Antonio Eduardo Rocha Santos. Função      Motorista. 

Destino Salvador - BA 

Motivo Transportar o paciente, Gabriel Silva Oliveira dos Santos e 
seu acompanhante Fernando Oliveira Santos, para realização 
de consulta no Hospital Martagão Gesteira.  

Período 28 e 29 de Agosto de 2017. 

Nº de Diárias 02 (duas) 

Valor Pago      R$ 300,00 (trezentos reais)  

 
 
 
 
 
  

MARIO ALEXANDRE 
CORREA DE 
SOUSA:843090834
04

Digitally signed by 
MARIO ALEXANDRE 
CORREA DE 
SOUSA:84309083404 
Date: 2017.08.29 
18:24:05 -03'00'
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Decreto n. 109, de 28 de agosto de 2017. 

Dispõe sobre a emissão de alvará de 
funcionamento definitivo e provisório para as 
microempresas e para as empresas de pequeno 
porte e adota outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Ilhéus, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o art. 7º da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

  
Considerando os requisitos para fins de registro e legalização de empresários e 

pessoas jurídicas, no que se refere ao "Simples Nacional", elencados na Lei 
Complementar Federal nº 123/2006; 

 
 Considerando que aquele registro deverá ser simplificado, racionalizado e 

uniformizado pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito 
de suas competências; 

 
 Considerando que os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento 

de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento, somente realizarão vistorias após o início de operação do 
estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco 
compatível com esse procedimento, de acordo com o que preceitua o § 1º do artigo 6º da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, Resoluções 22/2010 e 24/2011, CGSN; 

  
 Considerando, ainda, a autorização de funcionamento prevista do artigo 259 da 

Lei Municipal nº 3.723/2014, a qual dispõe sobre a prerrogativa da estrutura, organização 
e funcionamento do cadastro fiscal, observado o disposto na Lei; e 

 
 Considerando a conveniência de extrair o máximo de benefícios de convênios 

firmados com órgãos públicos de outros entes da Federação;  
 
DECRETA: 
 

Art. 1° O procedimento de abertura de empresa no Município de Ilhéus e a 
concessão do alvará de funcionamento provisório ou definitivo passarão a ser 
regulamentados pelo presente Decreto. 
 

Art° 2° A abertura de empresa classificada como Microempresas, empresa de 
pequeno porte e sociedades empresárias que dependam de estudo de viabilidade 
deverão ser preenchidas no sistema informatizado da “”Redesim” localizado no canal web 
da Junta Comercial do Estado da Bahia com os seguintes requisitos mínimos, sob pena 
de indeferimento: 
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I- Nome empresarial; 
II- Endereço do estabelecimento; 
III- Área construída do imóvel; 
IV- Inscrição imobiliária; 
V- CPF ou CNPJ do solicitante; 
VI- Informações complementares indicadas no processo eletrônico; 
VII- Endereço eletrônico (e-mail) e Número de telefone para contato; 

 
§1° Na análise, serão consideradas questões pertinentes à legislação urbanística, 

uso e ocupação do solo, posturas municipais, ambiental, sanitária e tributária; 
 
§2° Para os requerimentos de inscrição comercial, em que a atividade, por sua 

natureza, seja prestação de serviço a ser realizada no domicílio do tomador do serviço, 
não implicando em pólo gerador de fluxo de pessoas no local da sede da empresa, 
deverá constar no cadastro do contribuinte a subclasse informando que o serviço será no 
domicílio do tomador, constando ainda na descrição da atividade e forma de atuação, tal 
característica. 

 
§3º Para os requerimentos de inscrição comercial de filiais, que possuem matriz em 

outro município, com diversos CNAE´s, deverá o contribuinte fazer constar na abertura da 
filial no município somente a atividade que irá efetivamente exercer, seja a título de 
principal ou secundário. 

 
§4° Os órgãos municipais envolvidos no processo de abertura de empresa terão 03 

(três) dias úteis para proferirem despachos a respeito da viabilidade, suspendendo-se no 
caso de impossibilidade técnica comprovada; 

 
§5° Os órgãos envolvidos no processo de fiscalização para fins de expedição do 

alvará de funcionamento terão 180 (cento e oitenta) dias corridos para efetuarem os 
procedimentos cabíveis; 

 
§6° Não sendo cumpridos os prazos acima, o requerente poderá apresentar 

requerimento administrativo encaminhado a autoridade de hierarquia superior competente 
para que se realize o procedimento. 

 
Art. 3º O Município de Ilhéus poderá conceder alvará de funcionamento provisório 

aos microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, com validade de até 180 (cento e oitenta) dias, exceto nos casos em que o grau de 
risco da atividade seja considerado alto, sempre respeitando o que estabelece a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

§1º Antes do término do prazo estipulado no caput deste artigo, a empresa deverá 
juntar ao processo administrativo em trâmite na Prefeitura Municipal de Ilhéus, todos os 
documentos necessários à concessão do alvará de funcionamento definitivo, sob pena de 
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cancelamento do alvará provisório e aplicação da multa prevista em Lei, nos seguintes 
moldes: 
 
I – são documentos necessários à concessão do Alvará de Funcionamento pessoa 
jurídica Definitivo: 
a) Requerimento padrão preenchido e assinado; 
b) Contrato Social e alterações contratuais posteriores; 
c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d) Cópia do IPTU do exercício do imóvel, com número da Inscrição Imobiliária; 
e) Consulta de Viabilidade para instalação com todas as atividades da empresa; 
f) para imóveis residenciais locados para instalação de comércio, apresentar Cópia do 
Contrato de Locação do Imóvel Não-Residencial; 
g) Habite-se com o uso ou outro certificado indicado pela Prefeitura que comprove a 
regularização da edificação e compatibilidade de uso previsto na legislação edilícia; 
h) Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para funcionamento, quando tratar-se de 
atividade de risco e nos casos definidos pela legislação;  
i) A adequação acústica para os estabelecimentos localizados em Área Especial; 
j) Licença de propaganda/publicidade para os que pretendam instalar anúncio publicitário, 
conforme legislação vigente; 
l) Licença sanitária, conforme legislação vigente; 
m) Licença ambiental, conforme legislação vigente. 
 
II – são documentos necessários à concessão do Alvará de Funcionamento na 
modalidade pessoa física, quando profissional autônomo: 
 
a) prova de inscrição no órgão de classe ou atestado comprobatório do exercício da atividade;  
b) inscrição no cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;  
c) cópia autêntica da carteira profissional em que conste a habilitação, quando se tratar de 
profissional autônomo ou liberal;  
d) carta de companhia de seguradora para os corretores ainda não inscritos no órgão de 
representação da classe;  
e) carta patente de instrução financeira para os agentes autônomos de títulos e valores 
imobiliários;  
f) autorização, por escrito, do condomínio para atividades localizadas em edifícios de 
apartamentos;  
g) análise prévia da viabilidade da atividade expedida pelo órgão competente. 

 
§2º Para fins de análise do pedido de concessão de alvará de funcionamento 

provisório e outros encaminhamentos, deverá haver observância à Resolução nº 22/2010 
c/c 24/2011, e suas alterações, do Comitê Gestor do Simples Nacional, nos termos da 
especificação dos riscos das atividades econômicas em: 
 
I - Baixo Risco: compreende atividades compatíveis com o entorno residencial que não 
comprometem a segurança sanitária, ambiental e edilícia; 
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II - Médio Risco: classificam-se como médio risco as atividades que causam no entorno 
impacto sanitário e ambiental controláveis, de baixa a média magnitude, e que não 
comprometem a segurança contra incêndio e pânico; 
 
III - Alto Risco: enquadram-se neste grupo as atividades que causam no entorno impacto 
sanitário e ambiental, de média a grande magnitude, de difícil controle, e que 
comprometem a segurança contra incêndio e pânico, em observância à Resolução 
22/2010 c/c 24/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional e posteriores alterações, que 
envolvam o uso de material inflamável ou explosivo, importem em aglomeração de 
pessoas, ofereçam maior risco epidemiológico e sanitário, causem degradação ambiental, 
com significativo potencial poluidor, sejam dependentes de Licença Ambiental de 
Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO), sejam causadoras de poluição 
sonora dependentes de Certidão de Tratamento Acústico e outros. 
 

§3º O “habite-se” será dispensado no caso em que não haja estabelecimento fixo 
cumulado com a escolha de atividades que possuam a mesma natureza, não 
descaracterizando a natureza da atividade a simples declaração do solicitante; 

§4° A regularidade do imóvel perante os órgãos de licenciamento no âmbito da 
prevenção contra incêndios deverá ser exigida do respectivo proprietário do imóvel e, no 
caso de atividades de baixo risco, sua ausência não impedirá o licenciamento e, por 
conseguinte, do Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo, devendo a fiscalização 
providenciar diligências quando necessário. 

§5° Quando arquivados todos os documentos no sistema integrado de informações da 
REDESIM, dispensa-se a apresentação de documentos complementares para fins de 
deferimento ou indeferimento do alvará de funcionamento, apenas será exigido o 
arquivamento do Termo de compromisso (ANEXO I deste Decreto), que depois de 
devidamente assinado pelo empresário, deverá ser juntado ao sistema informatizado pelo 
órgão responsável pela expedição do alvará de funcionamento; 

Art. 4º Considerar-se-á, para análise do pedido de concessão de Alvará de 
Funcionamento Provisório, a tabela atualizada de CNAE com base na mencionada 
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que elucida os riscos das atividades 
econômicas impeditivos à opção do "Simples Nacional", oficialmente adotada pelo 
Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos federais gestores de registros 
administrativos.  
 

Art. 5º O Alvará de Funcionamento Provisório será concedido considerando a 
compatibilidade da atividade com a legislação urbanística. 

 
 § 1º Nos casos em que for vedada a concessão de alvará definitivo em razão da 

localização, do zoneamento urbano, dentre outros aspectos, ficará igualmente vedada à 
concessão do alvará provisório. 
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  § 2º Poderá o Município conceder o Alvará Provisório para o Microempreendedor 
Individual - MEI, para Microempresa - ME e para Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
mesmo para as atividades: 
I - instaladas em áreas desprovidas de regularização fundiária legal ou com 
regulamentação precária, desde que não sejam em área de preservação permanente e 
domínio público; ou 
 
II - em residência do Microempreendedor Individual ou do titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere 
grande circulação de pessoas.  
 
III - quando o requerente declarar, sob pena de lei, que a atividade será virtual, de 
representação comercial ou prestada em sede de estabelecimentos já licenciados por 
este Município. 
 

§ 1º - Caso o empreendedor descumpra o compromisso prestado estará sujeito à 
notificação, multa e embargos, nos termos da lei, bem responsabilidade civil e criminal, 
até a devida regularização. 

 
§ 2º - A conversão do uso e atividades será realizada mediante apresentação do 

HABITE-SE, que contenha o novo uso especificado. 
 
§ 3º - Quando o solicitante estiver em exercício de atividade, com situação 

tributável de MEI, o novo enquadramento empresarial para mudança de tributação, para 
ME, EPP ou normal deverá ser submetido à nova análise do pedido pela Gerência de Uso 
do Solo, observando todos os requisitos legais. 
 
  Art. 5º O funcionamento dos estabelecimentos observará os limites de emissão de 
sons e ruídos e as condições de adequação sonora, conforme previstos Código Ambiental 
de Ilhéus, Lei nº 3.510/2010.  
 

Art. 6º A concessão de alvará provisório não implicará:  
 
I — o reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de 
direito privado;  
II — a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas 
ou tributárias;  
III — o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas 
aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições da 
edificação, instalação de máquinas e equipamentos, proteção ambiental, prevenção 
contra incêndios e exercício de profissões.  

Art. 7º A Taxa de Fiscalização e Funcionamento e a Taxa de Licença e 
Localização para Estabelecimentos não serão devidas na hipótese de alteração de alvará, 
decorrente de mudança de denominação da rua ou de numeração de logradouro, por 
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iniciativa exclusiva do Poder Público.  
 
Art. 8º Em casos de pedido de Alvará, por meio do Sistema de Registro Integrado 

(REGIN) da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), o processamento e o 
cadastramento de informações no Município terão por base os dados constantes do 
cadastro do contribuinte na Análise de Alvará e pedido de viabilidade, utilizando-se dos 
recursos de tramitação do programa REGIN.  

 
§1º O uso de dados cadastrais provenientes do REGIN dispensará, nos casos que 

não sejam atividade de risco, o cumprimento dos requisitos de licenciamento e 
providências administrativas, que se tornam desnecessários, especialmente, o 
preenchimento de Requerimento e a conferência dos atos de constituição e dos registros 
fiscais do requerente, não sendo necessário requerimento formal do interessado no 
protocolo, para a obtenção do Alvará Provisório.  

 
§2º A concessão do alvará de funcionamento provisório não dependerá de 

procedimento de verificação ou vistoria prévia dos requerimentos, cujas atividades sejam 
de baixo risco. Neste caso, a Gerência de Uso do Solo e de Administração Tributária 
deverão, após as análises e os pagamentos das taxas pertinentes, impulsionar a 
implantação dos dados do contribuinte. 

 
Art. 9º Será célere o deferimento do alvará provisório e a emissão dos Documentos 

de Arrecadação Municipal – DAM para pagamento das Taxas de Fiscalização e 
Funcionamento de Estabelecimento e Taxa de Licença e Localização, conforme o caso, 
sempre que os dados de cadastro provierem do REGIN e não estiverem elencados nos 
casos de atividades de risco, definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. 

 
Art. 10. Não será concedido alvará de funcionamento aos estabelecimentos que 

estiverem situados em áreas verdes, institucionais, logradouros públicos, faixa de domínio 
das rodovias, sem a devida permissão de uso do Órgão Público competente. 

 
Art. 11. As chefias dos órgãos responsáveis pela Fiscalização, do Ordenamento e 

Uso do solo, Posturas, Vigilância Sanitária e Tributária indicarão, anualmente, mediante 
portaria, os servidores responsáveis pelo serviço de fiscalização em estabelecimentos 
comerciais, discriminando as áreas de atuação de cada um deles, obedecendo a critérios 
de rotatividade mensal. 

 
§1º A fiscalização das Posturas municipais, em seu relatório, deverá anotar 

obrigatoriamente o seguinte: 
 
I - se o estabelecimento está em área de uso do domínio público federal, estadual ou 
municipal ou fará uso dela; 
 
II - se a atividade exercida na edificação é residencial, comercial, institucional, turístico ou 
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industrial; 
 
III - a área útil, de estacionamento, descobertas e construídos do estabelecimento; 
 
IV - se há indicativos de que a atividade funcionará no local; 
 
V - quantidade de extintores instalados e sua validade e se há faixas indicativas; 
 
VI - se a atividade causará incômodos aos vizinhos, observando o entorno; 
 
VII - se atende às regras de acessibilidade da ABNT e legislação federal pertinente; 
 
VIII - se há necessidade de reforma ou ajustes no local; 
 
IX - cientificar o contribuinte, mediante apresentação de contra-cópia do relatório, acerca 
de eventual pendência anotada ao processo ou cadastro do contribuinte. 
 

§1° O relatório de fiscalização deverá ser protocolado ao Sistema Informatizado da 
REDESIM, com a assinatura através de usuário e senha sob a responsabilidade do fiscal 
competente à execução de atos fiscalizatórios. 

 
§2° Quando não for possível por indisponibilidade técnica ou de equipamentos, 

poderá o parecer fiscal, devidamente assinado e digitalizado para o formato PDF, ser 
anexado ao Sistema REDESIM. 

 
§3° No caso de atividades empresariais não integradas a REDESIM ou que a 

abertura da empresa ainda não tenha sido implantada no Sistema, continuarão sendo 
protocolados por meio de documento físico no Serviço de Arquivo e Protocolo Geral. 

 
§4° O ato fiscalizatório deverá ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 

iniciar-se do prazo da disponibilização no módulo alvará ou da data de expedição do 
alvará provisório. Caso não ocorra, o requerente poderá solicitar por meio de 
requerimento físico a prorrogação do alvará de funcionamento provisório, mediante 
apresentação dos documentos previstos no §1º do art. 3°, deste Decreto.  

 
Art. 12 No Alvará de licença e autorização deverão constar, no que couber: 
 

I - Nome ou razão social; 
II - Natureza, código da atividade e restrições ao seu exercício incluído a área na forma da 
legislação pertinente; 
III - Local do exercício da atividade e quando tratar de estabelecimento fixo, identificação 
do imóvel; 
IV - Número de inscrição do requerente no Cadastro Fiscal do Município, fornecido pelo 
setor fazendário; 
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V - O prazo de validade; 
VI - Número da Licença Ambiental e data de validade, quando a atividade for obrigatória; 
 

Art. 13 O Alvará de funcionamento, sanitário ou autorização deverá ser mantido em 
bom estado de conservação e afixado em local visível, devendo ser exibido à autoridade 
fiscalizadora sempre que esta o exigir. 

 
Art. 14 O estabelecimento comercial que necessitar reformar, demolir ou construir, 

sem que possa isolar determinada área específica do estabelecimento, deverá solicitar 
licença específica da municipalidade e, quando oferecer risco a pessoas, suspender as 
atividades pelo tempo que se fizer necessário; 

 
Art. 15 A advertência será aplicada quando o ato praticado, em face das 

circunstâncias e antecedentes do infrator, não se revestir de gravidade, servindo a mesma 
como NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR fixando prazo de até 08 (oito) dias úteis, para 
regularização. 

 
Art. 16 A suspensão do Alvará de funcionamento ou de Autorização consiste na 

interrupção, por prazo não superior a 01 (um) ano, da respectiva atividade e ocorrerá, 
sem prejuízo de outras penalidades, nas seguintes hipóteses: 
 
I - Quando forem instalados negócios ou atividades diferentes dos que foram licenciados 
ou autorizados; 
II - Como medida preventiva a bem da saúde, higiene, segurança e sossego público; 
III - Por solicitação do fiscal ou determinação de autoridade municipal, provado motivo que 
a fundamenta, após pronunciamento do órgão jurídico ou nas demais hipóteses previstas 
nas legislações específicas. 
 

Art. 17 O alvará de funcionamento será cassado se:  
 
I - for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel destinação 
diversa daquela para a qual foi concedido o licenciamento;  
 
II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o 
funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em 
risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da 
vizinhança ou da coletividade;  
 
III - houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do poder de polícia 
autorizado nos termos da declaração constante do Anexo II;  
 
IV - ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável;  
 
V - houver solicitação de órgão público municipal, por motivo da perda de validade de 
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documento exigido para a concessão do alvará.  
 

Art. 18 O alvará será anulado se:  
 
I - o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou 
regulamentares;  
 
II - ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento.  
 

Art. 19 Compete ao Prefeito cassar ou anular o alvará.  
 
Parágrafo Único - O alvará poderá ser cassado ou alterado de ofício, mediante decisão de 
interesse público fundamentado. 
 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, Ilhéus/BA, 28 de agosto de 2017. 
 
 

Mario Alexandre Correia de Souza 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

JOSÉ NAZAL PACHECO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DES. SUSTENTÁVEL 
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AUTOS Nº 007968/2017-EXTERNO 
 

Interessado: DEFENSORIA PÚBLICA (VALDETE PINHEIRO DOS SANTOS) 
 
Assunto: AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUEIS DE IMÓVEL . 
 
 

DECISÃO 
 
 
 Após o caminhar regular dos autos, com manifestação dos órgãos da 
Administração Pública Municipal vinculados a matéria em debate, mormente o parecer da 
Douta PROGER de fls. 17/22, dos autos chega-se à conclusão de que o pleito da 
requerente deve ser INDEFERIDO tomando-se por espeque as razões fáticas e jurígenas 
plasmadas no parecer da Procuradoria do Município. 
  
 Intime-se, por meio de publicação no Diário Oficial do Município. 
 

Cumpra-se.  
 
Arquive-se. 

 
 

Ilhéus, 29 de agosto de 2017. 
 
 

Bento José Lima Neto 
Secretário de Administração 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 009505/2017 
PREGÃO PRESENCIAL n. 032/2017 

 

 

ERRATA 

 

Errata para corrigir erro material constante no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial n. 
032/2017, página 4, disponibilizado no Portal da Transparência no dia 21/08/2017. 

 

Onde se lê: 

“O Município de Ilhéus-Bahia, torna público aos interessados, que por intermédio da sua Pregoeira 
designada pelo Decreto nº. 076 de 13 de Junho de 2017, que fará realizar no dia 01 de Setembro 
de 2017, às 13h (...)”. 

 

Leia-se: 

“O Município de Ilhéus-Bahia, torna público aos interessados, que por intermédio da sua Pregoeira 
designada pelo Decreto nº. 076 de 13 de Junho de 2017, que fará realizar no dia 04 de Setembro 
de 2017, às 13h (...).” 

 

Ilhéus-Bahia, 29 de agosto de 2017. 

 

 

Bruna Vieira Rodrigues 
Pregoeira Municipal 
Decreto 076/2017 
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EXTRATO DO CONTRATO DE N. 153/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2017 
REGISTRO DE PREÇO 

 

• Contratante: Município de Ilhéus.  

• Contratado (a): RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA ME.  

• CNPJ/CPF: 21.442.493/0001-90  

• CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1: Constitui objeto do presente Contrato a locação de veículo de carga, máquinas e 
equipamentos pesados, com condutor e fornecimento dos insumos necessários à 
execução dos serviços, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Transporte, em conformidade com as especificações técnicas definidas no 
Projeto Básico e na Proposta de Preços da Contratada anexo I, como se aqui transcrito 
fosse.  

• Valor: R$ 771.840,36 

• Vigência: 01/08/2017 a 01/08/2018.  

• Data da Ass: 01/08/2017   
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EXTRATO DO CONTRATO DE N. 178/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2017  

 

• Contratante: Município de Ilhéus.  

• Contratado (a): FULL-BROADCAST & ÁUDIO – EIRELLI - EPP.  

• CNPJ/CPF: 18.964.131/0001-54  

• CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1: Constitui objeto do presente Contrato a Aquisição de Materiais e Equipamentos 
Fotográficos, para uso da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), em conformidade 
com as especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
Contratada anexo I, como se aqui transcrito fosse.  

• Valor: R$ 43.890,00 

• Vigência: 23/08/2017 a 31/12/2017.  

• Data da Ass: 23/08/2017   
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Errata ao extrato do contrato n. 170/2017, publicado no Diário Oficial Próprio da 
edição de n. 112/2017, em 25 de agosto de 2017 
 

 Onde se lê:  
 

Contratado (a): FIO RETO UNIFORMES INDUSTRIAL TEXTIL LTDA ME. 
Valor: R$ 30.814,40 
 

 Leia-se:  
 

Contratado (a): PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP. 
Valor: R$ 36.635,00 

 
Mario Alexandre Correa de Sousa 

Prefeito 
Contratante 
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Portaria de n. 255 de 29 de agosto de 2017 

 

O Secretario de Infraestrutura, Transporte e Trânsito de Ilhéus, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a necessidade de verificação das condições de manutenção e 
conservação da frota de ônibus, visando garantir maior segurança e conforto aos usuários 
do serviço municipal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Convocar as empresas concessionárias do transporte coletivo de 
passageiros do município de Ilhéus - ViaMetro Transporte Urbano Ltda e Transporte 
Urbano São Miguel de Ilhéus Ltda – para apresentação de 10 (dez) veículos por dia, em 
vistoria a se realizar na  Avenida Soares Lopes (estacionamento do Centro de 
Convenções), nas datas a seguir: 

a) 04/09/2017 a 15/09/2017, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:00 e 14:00 às 
16:00 e sábados, das 09:00 às 11:00. 

§ 1º - As empresas mencionadas deverão entregar a relação dos veículos de sua 
propriedade destinados à prestação do serviço até 01 de setembro de 2017. 

§ 2º -. Não haverá vistoria em 07 de setembro de 2017, em virtude dos festejos 
programados para o feriado nacional da Independência. 

 

Art. 2º Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento Veicular; 

 CNH – Carteira Nacional de Habilitação do motorista; 

 Tabela Horária do veículo; 

 Cadastro do veículo na Prefeitura Municipal de Ilhéus ou documento similar que 
comprove sua disponibilidade para o município; 

 

Art. 3º - Se por motivo de força maior, o veículo constante na relação não for 
apresentado para vistoria, deverá ser solicitado agendamento de nova data ao orgão 
competente; 

Art. 4º - Os veículos vistoriados e que possuírem infrações, terão o prazo de 72h 
(setenta e duas horas) para sanar as pendências e devida reapresentação, sob pena de 
serem retidos/removidos de acordo com a legislação vigente municipal, estadual e 
federal;  
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Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário; 

 

Gabinete da Secretaria de Infraestrutura Transporte e Trânsito de Ilhéus, Estado da 
Bahia, em 29 de agosto de 2017. 

 

Hermano Fahning Ferreira Magno 

Secretario de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - SEINTRA 
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Portaria n. 164 de 28 de agosto de 2017 
 
 

O Secretário de Administração do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso 
das atribuições,  

 
Com autorização do Excelentíssimo Prefeito do Município de Ilhéus (SD n. 

001/2017), concede 01 (uma) diária em favor do Sr. JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO 
CUNHA, Secretário de Serviços Urbanos, para viagem a Salvador (BA), no período de 29 
de agosto de 2017, com a finalidade de participar juntamente com o Prefeito da 
audiência(Reunião) na SEDUR-Secretaria de Desenvolvimento Urbanos do Estado da 
Bahia, para celebração de convênio referente ao Aterro Sanitário do Município de Ilhéus. 
 

Gabinete do Secretário de Administração do Município de Ilhéus, em 28 de agosto de 
2017. 

 
Bento Jose Lima Neto 

Secretário de Administração  
 

 
 


