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Decreto nº.  141, de 21 de dezembro de 2017 

 

Reajusta o valor da Tarifa Única para 
o Transporte Coletivo do Município de 
Ilhéus. 

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 72, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus 
(LOMI). 

Considerando a defasagem das planilhas de custo das empresas que 
exploram o sistema; 

Considerando a solicitação das empresas, conforme requerimento 
expresso protocolizado nesta Prefeitura, através do processo administrativo sob 
o nº 15057/2017; 

Considerando o regular tramite do Processo Administrativo nº 
15057/2017; 

Considerando que o último reajuste de tarifa foi concedido em 30 de 
dezembro de 2016; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituído aumento de tarifa única para o Sistema de 
Transporte Coletivo do Município de Ilhéus, para o valor de R$ 3,50 (Três reais 
e cinquenta centavos). 

 

Art. 2º - A tarifa que se refere o artigo anterior entrará em vigor a partir 
da zero hora do dia 30 de dezembro de 2017. 

 

Art. 3º - A autorização contida no caput do artigo 1°, fica diretamente 
vinculado a: 

 

I – Aquisição de 10 (dez) ônibus novos com ar condicionado e wi-fi por 
cada prestador do serviço, no prazo de 60 (sessenta) dias; 

 

Art. 4º - Acaso a condicionante não seja cumprida, o valor da tarifa 
retorna automaticamente ao valor de R$3,10 (Três reais e dez centavos) 
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Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, de modo especial o 
Decreto n° 076, de 21 de dezembro de 2016. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 21 de dezembro de 2017, 483º a 
Capitania e 136º de elevação à cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 

 

Hermano Fahning Ferreira Magno 

Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Administração 
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Portaria n. 405, de 21 de Dezembro de 2017 

 

 

O SECRETÁRIO INTERINO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 
– SECULT, no uso de suas atribuições conferidas por lei,  

 

RESOLVE: 

 

Designar para a COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO, 
conforme item 4.1 do credenciamento nº. 002/2017, denominado TEMPO DE 
MÚSICA, os servidores João Paulo Couto Santos, Antônio Airton de Carvalho 
Santos Júnior, Antônio Carlos Dantas, Paulo Jorge Pereira do Rosário, Geraldino 
Nascimento Rocha para, sob a presidência do primeiro, e, nos seus 
impedimentos eventuais, substituído pelo segundo, comporem a Comissão, 
ficando revogadas as disposições em contrário; 

 

Designar para a COMISSÃO DE ANÁLISE DE MÉRITO ARTISTICO, 
conforme item 5.3.1  do credenciamento nº. 002/2017, denominado TEMPO DE 
MÚSICA, os servidores João Paulo Couto Santos, Paulo Jorge Pereira do 
Rosário, Antônio Airton de Carvalho Santos Júnior e os conselheiros de cultura 
Janete Lainha Coelho e André Luiz Rosa Ribeiro para, sob a presidência do 
primeiro, e, nos seus impedimentos eventuais, substituído pelo segundo, 
comporem a Comissão, ficando revogadas as disposições em contrário; 

 

Designar para a COMISSÃO DE CONVOCAÇÃO, conforme item 7.2 do 
credenciamento nº. XX/2017, denominado TEMPO DE MÚSICA, os servidores 
Roberto José Lobão Nascimento Filho, João Paulo Couto Santos, Paulo Jorge 
Pereira do Rosário e os conselheiros Janete Lainha Coelho e André Luiz Rosa 
Ribeiro, para, sob a presidência do primeiro, e, nos seus impedimentos 
eventuais, substituído pelo segundo, comporem a Comissão, ficando revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Secretário,  

 

Ilhéus, 21 de dezembro de 2017. 

 

ROBERTO JOSÉ LOBÃO NASCIMENTO FILHO 

Secretário
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Portaria n. 406, de 21 de dezembro de 2017 

 

 

O SECRETÁRIO INTERINO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 
– SECULT, no uso de suas atribuições conferidas por lei,  

 

RESOLVE: 

 

Determinar expediente regular na sede da Secretaria Municipal de Cultura 
no dia 23 de dezembro de 2017, das 09:00 as 17:00 horas, para atender o 
cronograma de chamamento do credenciamento denominado TEMPO DE 
MÚSICA, com vistas a cumprir os prazos estipulados no cronograma, atender as 
demandas do referido projeto e dar celeridade as ações de políticas públicas de 
fomento a cultura. Destacado, abaixo, o cronograma que compõe o ANEXO X 
da Credenciamento 002/2017:    

 

CRONOGRAMA DO CREDENCIAMNETO  

TEMPO DE MÚSICA 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

DATA                      HORÁRIO  LOCAL 

20/12/2017 a 23/12/2017               Das 09:00 as 17:00  Sede da 
SECULT/ILHÉUS 

 

 

Gabinete do Secretário,  

 

Ilhéus, 21 de dezembro de 2017. 

 

ROBERTO JOSÉ LOBÃO NASCIMENTO FILHO 

Secretário 
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Estado da Bahia 
Município de Ilhéus 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE         
CONDEMA 

  

RESOLUÇÃO CONDEMA Nº 06 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a LICENÇA AMBIENTAL 
a empresa CICON CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 
04.136.239/0001-44, atividade: 
construção de um residencial 
denominado de Residencial Verano 
Praia do Sul, localizado na Avenida 
Tancredo Neves, Quadra E, Rua D, 
Loteamento Pérola do Mar, Bairro 
Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus/BA. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 
ILHÉUS-CONDEMA, através de sua Plenária, no uso de suas atribuições legais, 
com base no artigo 254 de Lei Orgânica do Município de Ilhéus (LOMI), Lei nº. 
2.853, de 11 de maio de 2000, Lei nº. 2.313 de 03 de agosto de 1989, e;  

 

CONSIDERANDO a criação da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEPLANDES), pela reforma 
administrativa instituída através da Lei nº 3.813, de 28 de dezembro de 2016; 

 

CONSIDERANDO o Processo de Licença Ambiental nº 000417/2017 e as 
análises do empreendimento emanadas pela Superintendência de Meio 
Ambiente da SEPLANDES, através do laudo técnico do analista ambiental e pela 
Câmara Técnica de Licenciamento do CONDEMA;  

 

CONSIDERANDO a apreciação do processo e decisão tomada pela 
Plenária do CONDEMA na reunião ordinária realizada em 11 de dezembro de 
2017;  

 

RESOLVE:  
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 Art. 1º- Fica concedida a Licença Ambiental a CICON CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.136.239/0001-44, atividade: 
construção de um  residencial denominado de Residencial Verano Praia do 
Sul, localizado na Avenida Tancredo Neves, Quadra E, Rua D, Loteamento 
Pérola do Mar, Bairro Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus/BA, pelo período de 
02 (dois) anos, respeitadas as condicionantes e os termos da presente 
resolução.  

Art. 2º- A CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
cumprirá a legislação vigente e as seguintes condicionantes: 

I. Cabe ao empreendimento e prepostos a responsabilidade técnica sobre os 
projetos de sistemas de controle ambiental e programas, sendo a execução, 
operação, comprovação de eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos; 

II. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto executado deverá ser 
encaminhado à Superintendência para análise e deliberação, bem como 
qualquer outro acontecimento em risco à saúde e ao meio ambiente em todos 
os seus aspectos; 

III. O empreendimento deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias um 
Relatório comprobatório da retirada das espécies arbóreas do local, 
devidamente acompanhado da aquisição de 20 (vinte) unidades de mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica com altura superior a 0,80cm, para cada 
unidade arbórea retirada, e realizar o plantio destas, protegidas com gradil 
(protetor) de madeira ou metal, na Área de Proteção Ambiental no Bairro São 
Miguel. 

IV. Apresentar Laudo Técnico, devidamente acompanhado por ART do 
responsável técnico e habilitado, quanto à implantação do Residencial em 
relação ao aspecto hidrogeológico de uma área com elevados índices freáticos 
que contemple principalmente a variação sazonal do nível do lençol freático, 
conforme legislação e normas pertinentes, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir 
da emissão desta Licença; 

V. No que diz respeito à coleta, tratamento e acondicionamento dos resíduos 
sólidos, levar em consideração a Resolução CONAMA nº 307, reforçando os 
seguintes critérios, e apresentar Relatório comprobatório semestralmente: a) 
Resíduos de Classe A: Deverão ser reutilizados nos processos de operação da 
obra. O bota fora deverá ser feito exclusivamente por empresa especializada e 
licenciada para devido fim, não sendo estes destinados ao sistema de coleta 
pública de lixo; b) Resíduos de Classe B: Deverão ser destinados a coleta 
seletiva no âmbito interno do empreendimento, posteriormente repassadas as 
cooperativas e/ou associações de catadores legalmente constituídas no 
município de Ilhéus; c) Classe C e D: Deverão ser destinados exclusivamente 
para coleta por empresa especializada e licenciada para devido fim, não sendo 
estes destinados ao sistema de coleta pública de lixo; 
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 VI. Deverá apresentar e executar Plano de Monitoramento de Ruídos e 
Vibrações, no empreendimento e nas áreas próximas, com intuito de monitorar 
os níveis de pressão sonora no decorrer da instalação do empreendimento para 
resultados com os limites estabelecidos para aceitabilidade fixada, 
principalmente pela NBR 10.151-2000, e apresentar semestralmente um Laudo 
Técnico devidamente acompanhado da ART do responsável técnico e habilitado; 

VII. Em caso de necessidade de transporte externo de material mineral e/ou 
recebimento de material externo, apresentar a esta Superintendência, 
antecipadamente, Termo de Doação e/ou Recebimento, comprovando origem 
e destinação do material de local devidamente licenciado; 

VIII. Durante o processo de construção do empreendimento aspergir água para 
evitar emissão de material particulado (poeira); 

IX. Apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros quando no “Habite-
se”; 

X. Caber ao empreendimento, quando na entrega do Residencial, implantar 
programa que estimule os moradores a prática da coleta seletiva com destinação 
a usinas de triagem e/ou cooperativas existentes no Município, e comprovar a 
esta Superintendência; 

XI. Respeitar o art. 53 do Decreto nº 113/12 do Município de Ilhéus, que veda 
ligação de esgotos ou lançamento de efluentes à rede pública de águas pluviais; 

XII. Sob hipótese alguma, óleos, graxas ou quaisquer outros sólidos deverão 
chegar à rede coletora de esgotos. Lembramos que as obstruções que 
ocorrerem na rede de esgotos, decorrentes de lançamentos inadequados de seu 
estabelecimento, o sujeitarão às penalidades cabíveis; 

XIII. Instruir os funcionários acerca da aplicação do PCMAT, Plano de 
Atendimento e Emergência, PGRS e apresentar, anualmente, relatório de 
treinamento com registro fotográfico e lista de presença datada;  

XIV. A utilização de recursos naturais, como captação de água ou lançamento 
de efluentes em corpo hídrico, bem como intervenção em área de preservação 
permanente, deverá ser regularizado junto ao órgão competente e comunicado 
a esta Superintendência; 

XV. Esta Licença Ambiental Simplificada não exime o empreendimento ao 
cumprimento de normas e legislações ambientais e de segurança aplicáveis, não 
autoriza uso de recursos hídricos; não autoriza supressão de vegetação; não 
isenta nem substitui a obtenção, pelo requerente, de outras licenças e/ou 
autorizações legalmente exigíveis no âmbito municipal, estadual e/ou federal; 

XVI. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento de normas e legislações 
pertinentes, estando sujeito às fiscalizações exercidas pelos órgãos 
competentes; 
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XVII. Fica proibida a queima de qualquer tipo de resíduo, estando sujeito a 
medidas cabíveis por constituir infração gravíssima de acordo com Decreto nº 
113/12; 

XVIII. Manter placa no empreendimento em local de fácil visualização, com as 
dimensões de 80x60cm, contendo identificações do empreendimento, qual seja, 
razão social, CNPJ, número do processo, número da licença, data de vencimento 
da licença; 

XIX. A emissão desta licença não implica o reconhecimento, por parte desta 
Superintendência, do direito de propriedade do terreno; 

XX. O empreendimento é sujeito às fiscalizações exercidas pelos órgãos 
competentes; 

XXI. Promover efetiva manutenção dos veículos e maquinário utilizado, para que 
não tragam impactos significativos, constituindo uma ação mitigadora de controle 
ambiental; 

XXII. Utilizar placas de sinalização indicando obras no local, principalmente no 
caso de valas abertas, bem como placas com avisos de segurança para os 
trabalhadores, com lembretes de normas, organização e uso dos equipamentos 
de proteção individual e coletiva; 

XXIII. O descumprimento de prazos para o atendimento de exigências, 
notificações ou condicionantes, é considerado infração, e acarreta em revogação 
imediata da licença ambiental, além da aplicação de multas, e/ou embargo da 
atividade, e/ou outras medidas cabíveis; 

XXIV. Requerer nova licença com antecedência de 120 (cento e vinte) dias ao 
vencimento desta. 

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário;  
 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

                      
Ilhéus-BA, 21 de dezembro de 2017. 

 

Emílio José Santos Gusmão  

Presidente do CONDEMA 
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EDITAL Nº. 003/2017 (RETIFICADO) 

 

ABRE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE 
CURRICULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAL NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, bem como nas Portarias Ministeriais 2048GM/1863GM/1864GM, na Lei Municipal 
nº 3.634/2012, alterada pela Lei nº 3.894/2017, e nas demais leis que regem a espécie, em 
cumprimento as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão abertas as 
inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR 
visando o provimento de cargos para atender ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA – SAMU 192; ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF; CAPS e CCZ, 
por especialidade, pelo período determinado de 01 (um) ano, além da contratação 
temporária de profissional médico para o período compreendido entre os dias 03/01/2018 
a 14/02/2018, nesta última hipótese com o escopo de suportar o aumento populacional no 
Município de Ilhéus, comum no período do verão, além da reestruturação da rede de 
urgência e emergência. 

O Processo Seletivo será regido por este Edital e pelos princípios gerais do direito 
que norteiam os atos administrativos municipais. 

 

01 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os cargos, vagas, cargas horárias, vencimentos e escolaridades são os constantes 
deste Edital. 

1.2. O ingresso no cargo far-se-á na referência inicial dos cargos em questão, mediante a 
aprovação no Processo Seletivo Simplificado de Análise Curricular, mediante Contrato em 
Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) por um período de 01(um) ano, e para o 
cargo médico especifico que visa o suprimento da demanda em face do aumento 
populacional, pelo período de 03/01/2018 a 14/02/2018, em conformidade com as leis 
supracitadas e as demais que regem o Município de Ilhéus. 

 

02 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR 

2.1- O Processo Seletivo Simplificado de Análise Curricular constitui-se em uma iniciativa 
do Município de Ilhéus, por meio da competente delegação, a ser executada através das 
Secretarias Municipais de Administração e de Saúde, constituindo-se a classificação do 
candidato mera expectativa de direito que só se concretizará quando de sua convocação e 
contratação. 
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2.2- Tratando-se de uma seleção simplificada de análise curricular, não tem validade de 
Concurso Público. Os contratos decorrentes desta seleção terão validade de 01 (um) ano 
e o cargo médico que visa o suprimento da demanda em face do aumento populacional, 
será válido pelo período compreendido entre os dias 03/01/2018 a 14/02/2018. 

2.3 - O processo seletivo poderá ser acompanhado por até dois membros efetivos do 
Conselho Municipal de Saúde, previamente indicados por aquele órgão, num prazo de até 
48 horas anteriores ao encerramento das inscrições. 

2.3.1 - A Seleção consistirá de análise curricular eliminatória e classificatória, mediante 
avaliação objetiva dos currículos e suas provas documentais, segundo os critérios de 
pontuação e desempate estabelecidos nos itens 8 e 10, por comissão constituída pelas 
Secretarias Municipais de Administração e de Saúde. 

 

03 - DAS VAGAS 

3.1 - Serão oferecidas vagas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, sendo classificado até 03 (três) vezes o número de vagas para cadastro reserva, 
as quais serão distribuídas segundo os quadros abaixo: 

 

QUADRO DE PROFISSIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2018 A 14/02/2018 

  

Cargo Carga Horária Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento (R$) 

Médico Plantonista 24 hs 05 SESAU R$ 4.200,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

 

 Cargo Carga Horária Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento (R$) 

Médico  40hs 10 SESAU R$ 8.000,00 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA (SAMU) 

 

Cargo Carga 
Horária 

Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento (R$) 

Médico Socorrista 24 horas 04 SESAU R$ 4.200,00 

Técnico de Motolância 30 horas 03 SESAU R$ 1.260,00 
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Rádio Operador 40 04 SESAU R$ 1.015,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAL DO CAPS 

 

Cargo Carga 
Horária 

Nº de 
vagas 

Lotação Vencimento (R$) 

MÉDICO PSIQUIATRA 30 HS 02 SESAU R$ 4.200,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DO CCZ 

 

Cargo Carga 
Horária 

Nº de 
vagas 

Lotação Vencimento (R$) 

Auxiliar Veterinário  40 horas 02 SESAU R$ 1.015,00 

Vaqueiro  40 horas 02 SESAU R$ 1.015,00 

 

04 - DAS INSCRIÇÕES 

4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 21 a 28 de dezembro de 2017, das 8:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 as 11:00 horas, 
através da impressão, preenchimento e envio pelo candidato da Ficha de Inscrição (modelo 
anexo) presencial no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Vereador 
Marcus Paiva, 295 Cidade Nova. 

4.1.1 - Para inscrição, os candidatos deverão apresentar juntamente com sua ficha de 
inscrição, que será disponibilizada juntamente com a íntegra do Edital no sítio eletrônico 
www.ilheus.ba.gov.br e no local da inscrição presencial, as provas documentais de que 
trata o item 7 do presente Edital. 

4.1.2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

4.1.3 - A Secretaria de Saúde do Município - SESAU não se responsabilizará por inscrições 
não recebidas dentro do período estabelecido no item 4.1. 

4.1.4 - O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da 
mesma. 

4.1.5 - As informações prestadas no formulário de inscrições serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a Secretaria Municipal de Saúde, através da 
Comissão Organizadora, o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado Curricular, 
aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou 
fornecer dados inverídicos ou falsos. 
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4.1.6 - O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, 
arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento deste documento. 

4.1.7 - A detecção de falhas ou erros nas informações constantes na Ficha de Inscrição, 
sob a responsabilidade de preenchimento do candidato, tornará nula a inscrição em 
qualquer fase do Processo Seletivo. 

4.1.8 - A inscrição poderá ser feita através de procuração particular com firma reconhecida, 
outorgada pelo candidato, devendo, neste caso, ser anexada ao requerimento de inscrição 
as provas documentais de que trata o item 7.1.   

4.1.9 - Os documentos entregues não serão devolvidos em hipótese alguma. 

 

05 - DOS REQUISITOS BÁSICOS 

5.1 - Poderão se inscrever os candidatos que preencherem os seguintes requisitos básicos: 

5.1.1 - Nacionalidade brasileira; 

5.1.2 - Gozo dos direitos políticos (regularidade eleitoral); 

5.1.3 - Quitação com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

5.1.4 - Nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do cargo; 

5.1.5- Idade mínima de 18 anos; 

5.1.6 - Habilitação legal ao exercício do cargo; 

5.1.7 - Boa saúde física e mental; 

5.1.8- Apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional na convocação, assinado por 
médico do Trabalho ou Médico de outra área com especialização em saúde pública e ou 
saúde do trabalhador (a ser apresentado no momento da contratação, caso aprovado). 

5.1.9- Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida; 

5.1.10- Prova documental regular das informações constantes do currículo. 

 

06 - DOS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS  

6.1 - Constituem pré-requisitos específicos: 

6.1.1 - Para Médicos - formação em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; 
estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina; ter disponibilidade para 
carga horária especificada na tabela do item 3.1; e estar em conformidade com os critérios 
explicitados no item 8.1. 

Para Médicos Especialistas, deverá se comprovar a especialidade com Certificado de 
Residência Médica e título de especialista. 

6.1.2 - Para Rádio Operador- possuir ensino médio completo; possuir certificado em 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC; ter disponibilidade para carga horária 
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especificada na tabela do item 3.1; estar em conformidade com os critérios explicitados no 
item 8.1. 

6.1.3 - Para Técnico Motolância - formação em Técnico de Enfermagem; possuir 
certificado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC; estar devidamente registrado 
no Conselho Regional de Enfermagem (COREN); possuir habilitação categoria A; ter 
disponibilidade para carga horária especificada na tabela do item 3.1, estar em 
conformidade com os critérios explicitados no item 8.1. 

6.1.4 - Para Auxiliar Veterinário - ter experiência em serviço veterinário, de higiene e 
estética de animais domésticos; possuir ensino fundamental completo; possuir certificado 
em instituição de ensino reconhecida pelo MEC; ter disponibilidade para carga horária 
especificada na tabela do item 3.1, estar em conformidade com os critérios explicitados no 
item 8.1. 

6.1.5 - Para Vaqueiro - ter experiência em atividade de vaqueiro; possuir ensino 
fundamental completo; possuir certificado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 
ter disponibilidade para carga horária especificada na tabela do item 3.1; estar em 
conformidade com os critérios explicitados no item 8.1. 

 

07 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

7.1 - O(s) documento(s) exigido(s) para inscrição deverá (ão) ser apresentado(s) em 
fotocópia autenticada no ato de sua apresentação: 

7.1.1 - Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada pelo candidato ou 
seu procurador (modelo de ficha em anexo); 

7.1.2 - Curriculum Vitae; 

7.1.3 - Documento de Identidade; 

7.1.4 - CPF, PIS/PASEP ou NIT; 

7.1.5 - Comprovante de Residência; 

7.1.6 - Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 

7.1.7 - Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino); 

7.1.8 - Diploma e histórico escolar do curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC 

7.1.9 - Carteira de Identidade Profissional expedida pelo Conselho Federal/Regional. 

7.1.10 - Comprovantes de formação técnica e acadêmica, referidos na Ficha de Inscrição 
e no Curriculum Vitae, conforme estabelecido no item 7 do presente Edital. 

7.1.11 - Não possuir outro vínculo empregatício com o serviço público (União, Estado e 
Município) com carga horária incompatível ao previsto no art. 37, XVI da Constituição. 

 

08 - DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
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8.1 - A pontuação do candidato será procedida de acordo com os termos estabelecidos nas 
tabelas abaixo: 

 

CATEGORIA: MÉDICO PLANTONISTA (PERÍODO DE 03/01/2018 A 14/02/2018) 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Experiência prévia em serviços de urgência ou 
medicina intensiva. Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar ou de pré-
hospitalar devidamente reconhecida por 
Secretarias de Saúde ou pelos Conselhos 
Regionais de Medicina, descrevendo o 
período de atuação e assinado pelo Diretor 
Médico da Instituição. 

10,0 pontos por 

Período, 
limitado a 06 
anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na área de urgência / 
emergência com carga horária igual ou maior 
que 30 horas; Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar de treinamento 
ou de ensino, com carga horária mínima de 30 
horas. 

10,0 pontos por 

Curso. 

 

40,0 

 

 

CATEGORIA: MÉDICO ESF 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Especialização em Saúde Pública, Saúde 
Coletiva ou Saúde da Família. 

Carga Horária: igual ou superior a 360 horas 

15,0 pontos por 

curso 

 

30,0 

 

Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde 
pública/saúde coletiva 

Carga Horária: igual ou superior a 40 horas 

5,0 pontos por 

curso 

 

40,0 

 

Experiência Profissional em Saúde Pública – 
Atenção Básica 

 

5,0 pontos por 

ano completo 

 

30,0 
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CATEGORIA: MÉDICO CAPS 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Especialização em psiquiatria. 

Carga Horária: igual ou superior a 360 horas 

15,0 pontos por 

curso 

 

30,0 

 

Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde 
psiquiátrica,Carga Horária: igual ou superior a 
20 horas 

5,0 pontos por 

curso 

 

40,0 

 

Experiência Profissional psiquiatria 5,0 pontos por 

ano completo 

30,0 

 

 

CATEGORIA: MÉDICO SOCORRISTA ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Experiência prévia em serviços de urgência ou 
medicina intensiva. Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar ou de pré-
hospitalar devidamente reconhecida por 
Secretarias de Saúde ou pelos Conselhos 
Regionais de Medicina, descrevendo o 
período de atuação e assinado pelo Diretor 
Médico da Instituição. 

10,0 pontos por 

Período, 
limitado a 06 
anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na área de urgência / 
emergência com carga horária igual ou maior 
que 30 horas; Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar, de treinamento 
ou de ensino, com carga horária mínima de 30 
horas. 

10,0 pontos por 

Curso. 

 

40,0 
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CATEGORIA: TÉCNICO MOTOLÂNCIA 

 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  VALOR 
MÁXIMO  

Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" 
há pelo menos 01 ano 

5,0 pontos por 
ano, limitado a 
07 anos 

35,0 

Experiência prévia em serviços de urgência 
e/ou terapia intensiva e/ou centro cirúrgico 
por, no mínimo, 6 (seis) meses. Certificado 
emitido por instituição médico-hospitalar ou de 
pré-hospitalar devidamente reconhecida pelas 
Secretarias de Saúde ou pelos Conselhos 
Regionais de enfermagem, descrevendo o 
período de atuação e assinado pelo gestor da 
Instituição. 

5,0 pontos por 
ano limitado a 5 
anos 

25,0 

BLS – Suporte Básico de Vida: Certificado 
emitido por instituição médico/hospitalar, de 
treinamento ou de ensino, com carga horária 
mínima de 8 horas e Cursos Similares 

05 pontos por 

Curso, limitado a 
04 cursos. 

20,0 

Curso de pilotagem para técnico motociclista  20,0 pontos 
limitado a 01 
curso 

20,0 

 

CATEGORIA: RÁDIO OPERADOR 

 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  VALOR 
MÁXIMO  

Experiência prévia em Rádio-telefonia, 
comprovado por declaração de instituição 
e/ou carteira de trabalho. 

10,0 pontos por 
ano, limitado a 
07 anos 

 

Curso de básico de informática ou 
telemarketing, carga horária igual ou maior 
que 30 horas; Certificado emitido por 
instituição de treinamento ou de ensino, com 
carga horária mínima de 10 horas 

10,0 pontos por 
ano limitado a 3 
cursos. 
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CATEGORIA: VAQUEIRO E AUXILIAR DE VETERINÁRIO 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Experiência prévia em serviços zoonose, 
vaqueiro, auxiliar de veterinário, comprovada 
por declaração de instituição e/ou carteira de 
trabalho 

10,0 pontos por 

período, limitado 
a 06 anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na área de zoonose / 
curso teórico e prático de vacinação em 
animais, curso teórico e prático de captura e 
apreensão de animais errantes, curso teórico 
e prático de manejo de pequenos e grandes 
animais, e curso de controle de animais 
sinantrópicos; carga horária igual ou maior que 
30 horas; Certificado emitido por instituição de 
treinamento ou de ensino, com carga horária 
mínima de 10 horas. 

10,0 pontos por 

Curso. 

 

40,0 

 

8.1.1 - Em relação aos comprovantes de conclusão dos cursos de pós-graduação, serão 
aferidos e aceitos apenas os oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 
MEC e observadas as normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, 
as pertinentes ao respectivo registro. 

8.1.2 - Os certificados do curso de aperfeiçoamento só serão válidos a partir da conclusão 
da graduação especifica. 

8.1.3- Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor oficial e atendida a legislação 
nacional aplicável. 

8.1.4 - Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial, históricos escolares ou 
qualquer outro documento que não permita a comprovação de sua conclusão. 

8.1.5 - A comprovação de tempo de serviço será feita através da apresentação de: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
(obrigatoriamente a folha de identificação onde constam número e série, folha de contrato 
de trabalho e folhas de alterações de salário em que conste mudança de cargo); 

b) Cópia autenticada de certidão ou declaração no caso de órgão público; 

c) Cópia autenticada do contrato de prestação de serviços ou recibos de pagamento de 
autônomo (RPA) do período, no caso de autônomo. O contrato e os recibos devem cobrir 
o período da experiência profissional a ser comprovada; 
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d) Cópia Autenticada do decreto de nomeação para o cargo, quando for o caso. 

8.1.6 - Os documentos relacionados no sub-item 8.1.5 deste item, deverão ser 
acompanhados, obrigatoriamente, da declaração contendo a descrição detalhada das 
atividades executadas, informando o período inicial e final (quando for o caso) da realização 
de cada atividade. 

8.1.7 - Os documentos relacionados nos sub-itens 8.1.5 e 8.1.6 deste item, deverão ser 
emitidos pelo setor de pessoal, ou recursos humanos, ou por outro setor da empresa ou 
instituição quando não existir nenhum dos anteriores, ou pelo contratante no caso de 
autônomo. 

8.1.8 - Os documentos deverão ser impressos em papel oficial da empresa ou instituição, 
devendo ser assinados pelo responsável do setor emitente. 

8.1.9 - Serão desconsiderados os documentos relacionados nos sub-itens 8.1.5 e 8.1.6 
deste item, que não contenham todas as informações relacionadas ou preenchidas de 
forma incompleta e os que não permitam uma análise precisa e clara da experiência 
profissional do candidato. Não atendidas todas as exigências impostas no presente item, 
automaticamente a documentação será desconsiderada. 

8.1.10 - Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa ou monitoria. 

8.1.11 - Para efeito do cômputo de pontuação relativo a tempo de experiência, não será 
considerada mais de uma pontuação no mesmo período. 

 

09 - DO RESULTADO PARCIAL 

9.1 - O resultado parcial será divulgado no dia 29 de dezembro de 2017, mediante 
publicação no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Ilhéus e 
www.ilheus.ba.gov.br 

 

10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1 - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final. 
Os critérios de desempate serão assim estabelecidos: 

1. Maior idade 

2. Maior tempo de serviço na área de saúde em instituições públicas e privadas. 

3. Maior carga horária em curso de especialização. 

 

11- DO RECURSO 

11.1 - No caso de Recurso contra o resultado da Avaliação Curricular, admitir-se-á o pedido, 
desde que seja apresentado no prazo de 01 (um) dia útil após publicação do resultado 
parcial. O termo inicial para a contagem do prazo se dará no 1º dia útil subseqüente à data 
do evento de publicação. 

http://www.simoesfilho.ba.gov.br/saude
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11.1.1 - As razões do recurso deverão ser endereçadas à Comissão Avaliadora do 
Processo Seletivo Simplificado de Análise Curricular, constituída conforme Portaria nº 398, 
de 18 de dezembro de 2017, e entregues pessoalmente e impreterivelmente, no horário de 
8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situada 
à Avenida Vereador Marcos Paiva, nº 291, Cidade Nova, Ilhéus – Bahia - CEP:45652050,  
munidos do formulário de recurso (ANEXO I deste Edital). 

11.1.2 - Não será analisado pedido de recurso apresentado fora do prazo, sendo 
considerado, para este efeito, a data do ingresso no protocolo da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

11.1.3 - A decisão final da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo de Análise Curricular 
será soberana e irrecorrível. 

11.1.4 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente fundamentado. 

11.1.5 - Os recursos deverão ser digitados ou datilografados, e entregues assinados em 
02(duas) vias, garantido ao candidato o direito a comprovante de protocolo. Cada questão 
ou item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo já 
mencionado. 

11.1.6 - Não serão aceitos recursos interpostos por FAX-SIMILE, telex, internet, telegrama, 
SEDEX ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

11.1.7- O resultado das análises de cada recurso será divulgado no prazo de até 24 horas. 

 

12- DO RESULTADO FINAL 

12.1 - O resultado final será divulgado no dia 03 de janeiro de 2017, mediante publicação 
no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Ilhéus e 
www.ilheus.ba.gov.br 

 

13- DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1- O Gestor homologará o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de Análise 
Curricular, por ordem decrescente de classificação, no dia 03 de janeiro de 2017. 

 

14 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

14.1- Obedecida a ordem de classificação, os selecionados serão contratados, por prazo 
determinado, a partir das necessidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 

14.1.1 - Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado de 
Análise Curricular, a Secretaria Municipal de Saúde convocará os candidatos habilitados, 
através de Edital específico, por ordem de classificação no cargo correspondente, para 
apresentação dos documentos exigidos. 

 

http://www.simoesfilho.ba.gov.br/saude
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14.1.2 - A convocação dos candidatos classificados será feita por publicação no sítio 
eletrônico da Prefeitura (www.ilheus.ba.gov.br). 

14.1.3 - Deverá o candidato comparecer no prazo de 10(dez) dias úteis, com exceção do 
candidato ao cargo de médico plantonista para o período de 03/01/2018 a 14/02/2018, que 
deverá comparecer no prazo de 24 (vinte e quatro horas) a partir da convocação, sob pena 
de perda do direito à contratação. 

14.1.4- O candidato aprovado deverá comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, situada 
à Avenida Vereador Marcos Paiva, nº 291, Cidade Nova, Ilhéus – Bahia, munido da 
documentação exigida nesse Edital. 

 

15 - DO PERÍODO PROBATÓRIO 

15.1 - Os selecionados passarão por um período probatório de avaliação de 60 (sessenta) 
dias para a verificação da sua adequação às funções, quando caberá ao superior imediato 
o registro de inadequação do contratado, importando seu silêncio em aprovação tácita. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Em qualquer momento do Processo Seletivo Simplificado de Análise Curricular, ou 
após a sua realização, caso sejam detectadas omissões ou inverdades nas informações da 
Ficha de Inscrição ou do Currículo, ou ainda constate-se descumprimento dos pré-
requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será automaticamente eliminado do 
processo ou terá seu contrato sumariamente rescindido, nesse caso sem nenhum direito 
indenizatório, sem prejuízo das ações de natureza administrativa e/ou cíveis e criminais 
cabíveis. 

 

17 - A inscrição do candidato importará em declaração de prévio conhecimento e aceitação 
das instruções e condições contidas no presente Edital. 

 

18 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

19 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora da Seleção. 

 

Ilhéus, 21 de dezembro de 2017 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito

http://www.simoesfilho.ba.gov.br/saude
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

EDITAL Nº 003/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

NOME DO CANDIDATO 
 

Nº INSCRIÇÃO 
 

DATA 

CARGO/ESPECIALIDADE 
 

 

FUNDAMENTO 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

  

  

  

ESTADO DA BAHIA 

   

  

 

     

      

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

 

  

NUMERO DE INSCRIÇÃO: 
___________________ 

  

   

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE CURRICULAR 

EDITAL Nº 003/2017 

 

CARGO 

  

(   ) MÉDICO  VERÃO     (   ) MÉDICO CAPS     (     ) MÉDICO USF     (     ) MÉDICO SAMU 

  

(   )TÉCNICO ENFERMAGEM  MOTOLÂNCIA  (      ) AUXILIAR DE VETERINARIO 

 

(   ) VAQUEIRO   (   ) RÁDIO OPERADOR 

                       

     

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

  

ENDEREÇO:  

  

TELEFONE: EMAIL: 

CPF: DATA NASCIMENTO: 

RG: NATURALIDADE: 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 
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Curriculum Vitae     
Certificado de Reservista (para os 
candidatos do sexo masculino) 

Documento de Identidade     Carteira de Identidade Profissional 

CPF     
Diploma e histórico escolar do 
curso superior 

Comprovante de Residência     
Comprovante de Formação 
Acadêmica 

Título de Eleitor, com comprovante de votação 
da última eleição     

Comprovante de experiência 
profissional 

Venho requerer, através do presente, inscrição no Processo Seletivo Simplificado de Análise Curricular. 
Declaro, para fins de direito, estar ciente do inteiro teor do Edital nº 003/2017, concordar com todas as 
normas estabelecidas, nada tendo a objetar quanto à aplicação das mesmas, e possuir as condições 
legais para o ato de inscrição. 

LOCAL E DATA ASSINATURA 
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EDITAL Nº 003/2017. 

 

ABRE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CURRICULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAL NO AMBITO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, bem como nas Portarias Ministeriais 2048GM/1863GM/1864GM, na Lei 
Municipal nº 3.634/2012 e nas demais leis que regem a espécie, em 
cumprimento as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão 
abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO DE ANALISE CURRICULAR 
visando o provimento de cargos para atender ao SERVIÇO DE 
ANTENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192; ESTRATEGIA SAÚDE 
DA FAMILIA – ESF; CAPS e CCZ, por especialidade, pelo período determinado 
de 01 (um) ano, além da contratação temporária de profissional médico para o 
período compreendido entre os dias 03/01/2018 a 14/02/2018, nesta última 
hipótese com o escopo de suportar o aumento populacional no município de 
Ilhéus, comum no período do verão, além da reestruturação da rede de urgência 
e emergência. 

O Processo Seletivo será regido por este Edital e pelos princípios gerais do 
direito que norteiam os atos administrativos municipais. 

 

01 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os cargos, vagas, cargas horárias, vencimentos e escolaridades são os 
constantes deste Edital. 

1.2. O ingresso no cargo far-se-á na referência inicial dos cargos em questão, 
mediante a aprovação no Processo Seletivo Simplificado Curricular, mediante 
Contrato em Regime Especial de Trabalho (REDA) por um período de 01(um) 
ano e para o cargo médico especifico que visa o suprimento da demanda em 
face do aumento populacional, pelo período compreendido entre os dias 
03/01/2018 a 14/02/2018 em conformidade com as Leis supracitadas e as 
demais leis que regem o Município de Ilhéus - Bahia. 

 

02 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CURRICULAR 

2.1- O Processo Seletivo Simplificado – PSS, constitui-se em uma iniciativa do 
Município de Ilhéus, por meio da competente delegação, a ser executada através 
das Secretarias Municipais de Administração e Saúde, constituindo-se a 
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classificação do candidato mera expectativa de direito que só se concretizará 
quando de sua convocação e contratação. 

2.2- Tratando-se de uma seleção simplificada curricular, não tem validade de 
Concurso Público. Os contratos decorrentes desta seleção terão validade de 01 
(um) ano e o cargo médico que visa o suprimento da demanda em face do 
aumento populacional, será válido pelo período compreendido entre os dias 
03/01/2018 a 14/02/2018. 

2.3 - O processo seletivo poderá ser acompanhado por até dois membros 
efetivos do Conselho Municipal de Saúde, previamente indicados por aquele 
órgão, num prazo de até 48 horas anteriores ao encerramento das inscrições. 

2.3.1 - A Seleção consistirá de análise curricular eliminatória e classificatória, 
mediante avaliação objetiva dos currículos e suas provas documentais, segundo 
os critérios de pontuação e desempate estabelecidos nos itens 8° e 10º, por 
comissão constituída pelas Secretarias Municipais de Administração e Saúde. 

 

03 - DAS VAGAS 

3.1 - Serão oferecidas vagas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e sendo classificado até 03 (três) vezes o número de vagas 
para cadastro reserva, as quais serão distribuídas segundo os quadros abaixo: 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS REFERENTES AO PERÍODO DE 03/01/2018 
A 14/02/2018  

 

Cargo Carga Horária Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento 
(R$) 

Médico  24 hs 05 SESAU R$ 4.200,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

Cargo Carga Horária Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento 
(R$) 

Médico  40hs 10 SESAU R$ 8.000,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA (SAMU) 
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Cargo Carga 
Horária 

Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento 
(R$) 

Médico Socorrista 24 horas 04 SESAU R$ 4.200,00 

Técnico de 
Motolância 

30 horas 03 SESAU R$ 1.260,00 

Rádio Operador 40 04 SESAU R$ 1.015,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DO CAPS 

 

CARGO CARGA 
HORARIA 

Nº DE 
VAGAS 

LOTAÇÃO VENCIMENTO 

(R$) 

MÉDICO PSIQUIATRA 30 HS 02 SESAU R$ 4.200,00 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS DO CCZ 

 

CARGO CARGA 
HORARIA 

Nº DE 
VAGAS 

LOTAÇÃO VENCIMENTO 

(R$) 

Auxiliar Veterinário  40 horas 02 SESAU R$ 1.015,00 

Vaqueiro  40 horas 02 SESAU R$ 1.015,00 

 

04 - DAS INSCRIÇÕES: 

4.1 – As inscrições serão realizadas no período de 21 a 28 de dezembro de 2017, 
de Segunda, no horário das 8:00h às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, e Sexta- 
feira das 08:00 as 11:00, através da impressão, preenchimento e envio pelo 
candidato da Ficha de Inscrição (modelo anexo) presencial no seguinte 
endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Vereador Marcus Paiva, 295 
Cidade Nova. 

4.1.1 - Para inscrição, os candidatos deverão apresentar juntamente com sua 
ficha de inscrição, (que será disponibilizada juntamente com a integra do Edital 
na home - Page- www.ilheus.ba.gov.br e no local da inscrição presencial as 
provas documentais de que trata o item 7 do presente Edital. 

4.1.2 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
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4.1.3 - A Secretaria de Saúde do Município - SESAU - não se responsabilizará 
por inscrições não recebidas dentro do período estabelecido no item 4.1. 

4.1.4 - O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não 
efetivação da mesma. 

4.1.5 - As informações prestadas no formulário de inscrições serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a Secretaria de Saúde, através 
da Comissão Organizadora, o direito de excluir do Processo Seletivo 
Simplificado Curricular, aquele que não preencher esse documento oficial de 
forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

4.1.6 - O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de 
Inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
deste documento; 

4.1.7 - A detecção de falhas ou erros nas informações constantes na Ficha de 
Inscrição, sob a responsabilidade de preenchimento do candidato, tornará nula 
a inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 

4.1.8 – A inscrição poderá ser feita através de Procuração Particular com firma 
reconhecida, outorgada pelo candidato, devendo, neste caso, ser anexada ao 
requerimento de inscrição as provas documentais de que trata o item 7.1.   

4.1.9 - Os documentos entregues não serão devolvidos em hipótese alguma. 

 

05 - DOS REQUISITOS BÁSICOS: 

5.1 - Poderão se inscrever os candidatos que preencherem os seguintes 
requisitos básicos: 

5.1.1 - Nacionalidade brasileira; 

5.1.2 - Gozo dos direitos políticos (regularidade eleitoral); 

5.1.3 - Quitação com as obrigações militares (para os candidatos do sexo 
masculino); 

5.1.4 - Nível de escolaridade e experiência compatíveis ao exercício do cargo; 

5.1.5- Idade mínima de 18 anos; 

5.1.6 - Habilitação legal ao exercício do cargo; 

5.1.7 - Boa saúde física e mental; 

5.1.8- Apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional na convocação, 
assinado por médico do Trabalho ou Médico de outra área com especialização 
em saúde pública e ou saúde do trabalhador (a ser apresentado no momento da 
contratação, caso aprovado). 

5.1.9- Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade 
sofrida; 
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5.1.10- Prova documental regular das informações constantes do currículo. 

 

06 - DOS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS  

6.1 - Constituem pré-requisitos específicos: 

6.1.1 – Para Médicos - Ser médico, formado em instituição reconhecida pelo 
MEC, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina e 
disponibilidade para carga horária especificada na tabela do item 3.1 e em 
conformidade com os critérios explicitados no item 8.1 

Para Médicos Especialistas comprovar a especialidade com Certificado de 
Residência Médica, Título de especialista. 

Pré-requisito mínimo para Médicos com Especialidades: possuir residência na 
especialidade requerida. 

6.1.2-Para Radio Operador- possuir ensino fundamental completo Possuir 
certificado em instituição reconhecida pelo MEC, e disponibilidade para carga 
horária especificada na tabela do item 3.1 e em conformidade com os critérios 
explicitados no item 8.1 

6.1.3-Para Técnico Motolância- Ser Técnico de Enfermagem, Possuir 
certificado em instituição reconhecida pelo MEC, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Enfermagem (COREN), possuir habilitação categoria A  e 
disponibilidade para carga horária especificada na tabela do item 3.1 e em 
conformidade com os critérios explicitados no item 8.1 

6.1.4-Para Auxiliar Veterinário- ser trabalhador de serviço veterinário, de 
higiene e estética de animais doméstico, possuir ensino fundamental completo 
Possuir certificado em instituição reconhecida pelo MEC, e disponibilidade para 
carga horária especificada na tabela do item 3.1 e em conformidade com os 
critérios explicitados no item 8.1 

6.1.5 Para Vaqueiro- Ser vaqueiro, possuir ensino fundamental completo 
Possuir certificado em instituição reconhecida pelo MEC, e disponibilidade para 
carga horária especificada na tabela do item 3.1 e em conformidade com os 
critérios explicitados no item 8.1 

 

07 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

7.1 - O(s) documento(s) exigido(s) para inscrição deverá (ão) ser apresentado(s) 
em fotocópia autenticada no ato de sua apresentação: 

7.1.1 - Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada pelo 
candidato ou seu procurador (modelo de ficha em anexo); 

7.1.2 - Curriculum Vitae; 
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7.1.3 - Documento de Identidade; 

7.1.4 - CPF, PIS/PASEP ou NIT; 

7.1.5 - Comprovante de Residência; 

7.1.6 - Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 

7.1.7 - Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino); 

7.1.8 - Diploma e histórico escolar do curso superior, devidamente reconhecido 
pelo MEC 

7.1.9 - Carteira de Identidade Profissional expedida pelo Conselho 
Federal/Regional. 

7.1.10 - Comprovantes de formação técnica e acadêmica, referidos na Ficha de 
Inscrição e no Curriculum Vitae, conforme estabelecido no item 7 do presente 
Edital. 

7.1.11 - Não possuir outro vínculo empregatício com o serviço público (União, 
Estado e Município) com carga horária incompatível ao previsto no art. 37, XVI 
da Constituição; 

 

08 - DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

8.1 - A pontuação do candidato será procedida de acordo com os termos 
estabelecidos nas tabelas abaixo: 

 

CATEGORIA: MÉDICO PLANTONISTA 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Experiência prévia em serviços de urgência 
ou medicina intensiva. Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar ou de pré-
hospitalar devidamente reconhecida pelas 
Secretarias de Saúde ou pelos Conselhos 
Regionais de Medicina descrevendo o 
período de atuação e assinado pelo Diretor 
Médico da Instituição. 

10,0 pontos por 

Período, 
limitado a 06 
anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na área de urgência / 
emergência com carga horária igual ou maior 
que 30 horas: Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar, de treinamento 

10,0 pontos por 

Curso. 

 

40,0 
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ou de ensino, com carga horária mínima de 
30 horas. 

 

 

CATEGORIA: MÉDICO USF 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Especialização em Saúde Pública, Saúde 
Coletiva ou Saúde da Família. 

Carga Horária: igual ou superior a 360 horas 

15,0 pontos por 

curso 

 

30,0 

 

Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde 
pública/saúde coletiva 

Carga Horária: igual ou superior a 40 horas 

5,0 pontos por 

curso 

 

40,0 

 

Experiência Profissional em Saúde Pública – 
Atenção Básica 

 

5,0 pontos por 

ano completo 

 

30,0 

 

CATEGORIA: MÉDICO CAPS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Especialização em psiquiatria, Saúde 
Coletiva ou Saúde da Família. 

Carga Horária: igual ou superior a 360 horas 

15,0 pontos por 

curso 

 

30,0 

 

Curso de Aperfeiçoamento na área de saúde 
psiquiátrica,Carga Horária: igual ou superior 
a 20 horas 

5,0 pontos por 

curso 

 

40,0 

 

Experiência Profissional psiquiatria 5,0 pontos por 

ano completo 

30,0 

 

 

CATEGORIA: MÉDICO SOCORRISTA ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA (SAMU) 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 
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Experiência prévia em serviços de urgência 
ou medicina intensiva. Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar ou de pré-
hospitalar devidamente reconhecida pelas 
Secretarias de Saúde ou pelos Conselhos 
Regionais de Medicina descrevendo o 
período de atuação e assinado pelo Diretor 
Médico da Instituição. 

10,0 pontos por 

Período, 
limitado a 06 
anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na área de urgência / 
emergência com carga horária igual ou maior 
que 30 horas: Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar, de treinamento 
ou de ensino, com carga horária mínima de 
30 horas. 

10,0 pontos por 

Curso. 

 

40,0 

 

CATEGORIA: TÉCNICO MOTOLÂNCIA 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  VALOR MÁXIMO  

Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria A 
há pelo menos 01 ano 

5,0 pontos por ano, 
limitado a 07 anos 

35,0 

Experiência prévia em 
serviços de urgência 
e/ou terapia intensiva 
e/ou centro cirúrgico por 
no mínimo 6 (seis) 
meses. Certificado 
emitido por instituição 
médico-hospitalar ou de 
pré-hospitalar 
devidamente 
reconhecida pelas 
Secretarias de Saúde ou 
pelos Conselhos 
Regionais de 
enfermagem, 
descrevendo o período 
de atuação e assinado 
pelo gestor da 
Instituição. 

5,0 pontos por ano 
limitado a 5 ano 

25,0 

BLS – Suporte Básico de 
Vida: Certificado emitido 

05 pontos por 20,0 
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por instituição 
médico/hospitalar, de 
treinamento ou de 
ensino, com carga 
horária mínima de 8 
horas e Cursos Similares 

Curso, limitado a 04 
cursos. 

Curso de pilotagem para 
técnico motociclista,  

20,0 limitado a 01 curso 20,0 

 

CATEGORIA: RÁDIO OPERADOR 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  VALOR MÁXIMO  

Experiência prévia em 
Rádio-telefonia, 
comprovado por 
instituição ,declaração e 
ou carteira de trabalho. 

10,0 pontos por ano, 
limitado a 07 anos 

 

Curso de básico de 
informática, 
telemarketing, carga 
horária igual ou maior 
que 30 horas: 
Certificado emitido por 
instituição de 
treinamento ou de 
ensino, com carga 
horária mínima de 10 
horas 

10,0 pontos por ano 
limitado a 3 cursos. 

 

 

CATEGORIA: VAQUEIRO E AUXILIAR DE VETERINARIO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

Experiência prévia em serviços zoonose, 
vaqueiro, auxiliar de veterinário, declaração 
comprovada por instituição, e ou carteira de 
trabalho  

10,0 pontos por 

Período, 
limitado a 06 
anos 

 

60,0 

Cursos de atualização na de zoonose / curso 
teórico e pratico de vacinação em animais, 

10,0 pontos por 40,0 
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curso teórico e pratico de captura de 
apreensão de animais errantes, curso teórico 
e pratico de manejo de pequenos e grandes 
animais e curso de controle de animais 
Sinantrópicos, carga horária igual ou maior 
que 30 horas: Certificado emitido por 
instituição de treinamento ou de ensino, com 
carga horária mínima de 10 horas. 

Curso. 

 

 

8.1.1 - Em relação aos comprovantes de conclusão dos cursos de Pós-
graduação, serão aferidos e aceitos apenas os oriundos de Instituições de 
Ensino Superior reconhecidas pelo MEC e observadas as normas que lhes 
regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo 
registro. 

8.1.2 - Os certificados do curso de aperfeiçoamento só serão válidos a partir da 
conclusão da graduação especifica. 

8.1.3- Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão 
considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor oficial e 
atendida a legislação nacional aplicável. 

8.1.4 - Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial, históricos 
escolares ou qualquer outro documento que não permita a comprovação de sua 
conclusão. 

8.1.5 - A comprovação de tempo de serviço será feita através da apresentação 
de: 

a) Cópia Autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
(obrigatoriamente a folha de identificação onde constam número e série, folha 
de contrato de trabalho e folhas de alterações de salário em que conste mudança 
de Cargo); 

b) Cópia Autenticada de certidão ou declaração no caso de órgão público; 

c) Cópia Autenticada do Contrato de prestação de serviços ou recibos de 
pagamento de autônomo (RPA) do período, no caso de autônomo. O contrato e 
os recibos devem cobrir o período da experiência profissional a ser comprovada; 

d) Cópia Autenticada do Decreto de nomeação para o cargo, quando for o caso. 

8.1.6 - Os documentos relacionados no sub-item 8.1.5 deste item, deverão ser 
acompanhados, obrigatoriamente, da declaração contendo a descrição 
detalhada das atividades executadas, informando o período inicial e final 
(quando for o caso) da realização de cada atividade. 

8.1.7 - Os documentos relacionados nos sub-itens 8.1.5 e 8.1.6 deste item, 
deverão ser emitidos pelo setor de pessoal, ou recursos humanos, ou por outro 
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setor da empresa ou instituição quando não existir nenhum dos anteriores, ou 
pelo contratante no caso de autônomo. 

8.1.8 - Os documentos deverão ser impressos em papel oficial da empresa ou 
instituição, devendo ser assinados pelo responsável do setor emitente. 

8.1.9 - Serão desconsiderados os documentos relacionados nos sub-itens 8.1.5 
e 8.1.6 deste item, que não contenham todas as informações relacionadas ou 
preenchidas de forma incompleta e os que não permitam uma análise precisa e 
clara da experiência profissional do candidato. Não atendidas todas as 
exigências impostas no presente item, automaticamente a documentação será 
desconsiderada. 

8.1.10 - Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa ou monitoria. 

8.1.11 - Para efeito do cômputo de pontuação relativo a tempo de experiência, 
não será considerada mais de uma pontuação no mesmo período. 

 

09 - DO RESULTADO PARCIAL 

9.1 - O resultado parcial será divulgado no dia 29 de dezembro, mediante 
publicação no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Ilhéus e 
www.ilheus.ba.gov.br 

 

10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1 - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da 
nota final. Os critérios de desempate serão assim estabelecidos: 

1. Maior idade 

2. Maior tempo de serviço na área de saúde em instituições públicas e privadas. 

3. Maior carga horária em curso de especialização. 

11- DO RECURSO 

11.1 - No caso de Recurso contra o resultado da Avaliação Curricular, admitir-
se-á o pedido desde que seja apresentado no prazo de 01 (UM) dia útil após 
publicação do resultado parcial. O termo inicial para a contagem do prazo se 
dará no 1º dia útil subseqüente à data do evento de publicação. 

11.1.1 - As razões do recurso deverão ser endereçadas à Comissão Avaliadora 
do Seletivo, Constituída conforme portaria n° 398 de 18 /12/17, entregue 
pessoalmente impreterivelmente, no horário de 8:00h às 12:00 e das 14:00 às 
17:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situada à avenida vereador 
Marcos Paiva N:291  cidade nova , Ilhéus – Bahia - CEP:45652050 ,  munidos 
do formulário de recurso, ANEXO I, deste Edital. 
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11.1.2 - Será indeferido, automaticamente, o pedido de recurso apresentado fora 
do prazo, sendo considerado, para este efeito, a data do ingresso no protocolo 
da Secretaria de Saúde. 

11.1.3 - A decisão final da Comissão Avaliadora do Seletivo será soberana e 
irrecorrível. 

11.1.4 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente 
fundamentado. 

11.1.5 - Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e entregues em 
01(uma) via original, garantido ao candidato o direito a comprovante de 
protocolo. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha separada, 
identificada conforme modelo já mencionado. 

11.1.6 - Não serão aceitos recursos interpostos por FAX-SIMILE, telex, internet, 
telegrama, SEDEX ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

11.1.7- O resultado das análises de cada Recurso será divulgado no prazo de 
até 72 horas. 

 

12- DO RESULTADO FINAL 

12.1 - O resultado final será divulgado no dia 03 de janeiro de 2017, mediante 
publicação no quadro de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Ilhéus e 
www.ilheus.ba.gov.br 

 

13- DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1- Após o Resultado Final o Gestor homologará o Resultado Final do 
Processo Seletivo Simplificado Curricular, por ordem decrescente de 
classificação, no dia. 

 

14 - DA CONTRATAÇÃO 

14.1- Obedecida à ordem de classificação, os selecionados serão contratados, 
por prazo determinado, a partir das necessidades no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

14.1.1 - Após a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado a Secretaria da Saúde de ilhéus, convocará os candidatos 
habilitados, através de Edital específico, por ordem de classificação no Cargo 
correspondente para apresentação dos documentos exigidos. 

14.1.2 - A convocação dos candidatos classificados será feita por publicação no 
site da Prefeitura (www.ilheus.ba.gov.br). 

http://www.simoesfilho.ba.gov.br/saude
http://www.ilheus.ba.gov.br/
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14.1.3 - Devendo o candidato comparecer no prazo de 10 (dez) dias úteis. O não 
comparecimento no prazo estabelecido, o candidato perderá o direito à sua 
classificação, ficando eliminado do certame seletivo. 

14.1.4- O candidato convocado deverá comparecer ao local informado em edital 
de convocação específico oportunamente publicado, munido da documentação 
exigida nesse Edital. 

 

15 - DO PERÍODO PROBATÓRIO 

15.1 - Os selecionados passarão por um período probatório de avaliação de 60 
(sessenta) dias para a verificação da sua adequação às funções, período em 
que caberá ao superior imediato o registro de inadequação do contratado, 
importando seu silêncio em aprovação tácita. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Em qualquer momento do Processo Seletivo Simplificado Curricular, ou 
após a realização do PSSC, caso seja detectado omissões ou inverdades nas 
informações da Ficha de Inscrição, ou do Currículo, ou do descumprimento dos 
pré-requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será automaticamente 
eliminado do processo ou terá seu contrato sumariamente cancelado, nesse 
caso sem nenhum direito indenizatório, sem prejuízo das ações de natureza 
administrativa e/ou cíveis e criminais cabíveis. 

 

17 - A inscrição do candidato importará em declaração de prévio conhecimento 
e aceitação das instruções e condições contidas no presente 

Edital. 

 

18 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

19 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora 
da Seleção. 

GABINETE  DO PREFEITO, 29/12/2017 
 

MÁRIO ALEXANDRE DE SOUSA CORREA 
PREFEITO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

EDITAL N.º 001/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CURRICULAR 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

ANEXO I 

 

NOME DO CANDIDATO 
 

Nº INSCRIÇÃO 
 

DATA 

CARGO/ESPECIALIDADE 
 

 

FUNDAMENTO 
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ESTADO DA BAHIA 

    

  

 

     

      

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

 

  

NUMERO DE INSCRIÇÃO:  

   

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA CURRICULAR EDITAL N° 001 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

CARGO 

 (   ) MÉDICO  VERÃO     (   ) MÉDICO CAPS     (     ) MÉDICO USF     (     ) MÉDICO SAMU 

  

(   )TÉCNICO ENFERMAGEM  MOTOLÂNCIA  (      ) AUXILIAR DE VETERINARIO 

 

 (   ) VAQUEIRO   (   ) RÁDIO OPERADOR 

                       

     

             

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

  

ENDEREÇO:  

  

TELEFONE: EMAIL: 

CPF: DATA NASCIMENTO: 

RG: NATURALIDADE: 

             

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

Curriculum Vitae     
Certificado de Reservista (para os 
candidatos do sexo masculino) 

Documento de Identidade     Carteira de Identidade Profissional 
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CPF     
Diploma e histórico escolar do curso 
superior 

Comprovante de Residência     Comprovante de Formação Acadêmica 

Título de Eleitor, com comprovante de 
votação da última eleição     

Comprovante de experiência 
profissional 

Venho requerer, através do presente, inscrição no Processo Seletivo Simplificado Curricular. Declaro, para 
fins de direito, estar ciente do inteiro teor do Edital nº 001/2013, concordar com todas as normas 
estabelecidas, nada tendo a objetar quanto à aplicação das mesmas, e possuir as condições legais para o 
ato de inscrição. 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

    

 

----------------------------------------------------------------------corte aqui-----------------------------------------------------------
----------------------- 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA CURRICULAR EDITAL N° 
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO 7° TERMO DE RENOVAÇÃO AO 
CONTRATO nº. 026/2014 

 

Termo de Apostilamento ao 7° Termo de 
Renovação ao Contrato nº 026/2014, 
celebrado entre o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e a 
empresa SOLAR AMBIENTAL E 
MONTADORA LTDA, inscrita no CPF/CNPJ 
sob n. 14.629.257/0001-11. 

 

O Município de Ilhéus, Estado da Bahia, representado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Senhor Dr.  MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA, no uso de 
suas atribuições, com base no Art. 65, Parágrafo 8º da Lei Federal 8.666/93 e 
na Lei Municipal. Resolve, expedir a presente APOSTILA o Termo de 
Apostilamento ao 7° Termo de Renovação ao Contrato nº. 026/2014 e, o 
CONTRATANTE, a Empresa SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA, 
inscrita no CPF/CNPJ sob n. 14.629.257/0001-11, situada na Avenida 
Governador Roberto Santos n° 46, Bairro Esperança, Ilhéus/BA, vem através 
desta, comunicar a seguinte alteração, onde ocorre erro material: 

 

 Onde se lê: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Fica renovado o prazo do Contrato nº. 026/2014 assinado em 28 de janeiro de 
2014, e suas renovações com final previsto para o dia 08 de novembro de 2017, 
e agora a sua sexta renovação, por mais 60 (SESSENTA) DIAS, a partir do dia 
09 de novembro de 2017 e final previsto para 08 de janeiro de 2017 e o valor 
do desembolso será de ATÉ R$ 1.958.317,66 (Um milhão novecentos e 
cinquenta e oito mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis 
centavos), sendo o valor mensal de até R$ 979.158,83 (Novecentos e 
setenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) 
conforme detalhado na Planilha. Cujo objetivo visa dar continuidade à execução 
dos SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES 
DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS 
DE VÁCUO E ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS 
LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, através da Secretaria de Serviços 
Urbanos, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de 
Preços apresentada pela CONTRATADA, anexo I, cuja interrupção causará 
graves prejuízos a administração e aos munícipes, por ser de natureza 
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continuada e necessário, essencial para a comunidade, como também pelo 
custo benefício realizado pela empresa, compatível com o praticado no mercado 
regional, e os serviços não seriam interrompidos, por perdurar os procedimentos 
do Processo Licitatório. Conforme solicitação da Secretaria de Serviços 
Urbanos, através do Processo Administrativo nº 014114/2017. 
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ANEXO I 

7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 

 

SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA  

CNPJ/MF sob nº. 14.629.257/0001-11 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

PERÍODO 

 

PREÇO 
MENSAL 

 

PREÇO 
TOTAL 

 

 

01 

SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, 
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE 
DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO E 
ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO 
DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE 
PRAIAS. 

 

 

 

09/11/2017 A 
09/12/2017 

 

 

 

R$ 979.158,83 

 

 

 

R$ 979.158,83 

 

 

 

09/12/2017 A 
08/01/2017 

 

 

 

R$ 979.158,83 

 

 

 

R$ 979.158,83 

 

 Valor Total é de até R$ 1.958.317,66 (Um milhão novecentos e cinquenta e oito mil trezentos e dezessete 
reais e sessenta e seis centavos) 

 

 Leia-se: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Fica renovado o prazo do Contrato nº. 026/2014 assinado em 28 de janeiro de 
2014, e suas renovações com final previsto para o dia 08 de novembro de 2017, 
e agora a sua sétima renovação, por mais 60 (SESSENTA) DIAS, a partir do dia 
09 de novembro de 2017 e final previsto para 08 de janeiro de 2018 e o valor do 
desembolso será de ATÉ R$ 1.958.317,66 (Um milhão novecentos e cinquenta 
e oito mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), sendo o 
valor mensal de até R$ 979.158,83 (Novecentos e setenta e nove mil, cento e 
cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) conforme detalhado na 
Planilha. Cujo objetivo visa dar continuidade à execução dos SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 
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E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO E 
ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, 
LIMPEZA DE PRAIAS, através da Secretaria de Serviços Urbanos, com as 
condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada 
pela CONTRATADA, anexo I, cuja interrupção causará graves prejuízos a 
administração e aos munícipes, por ser de natureza continuada e necessário, 
essencial para a comunidade, como também pelo custo benefício realizado pela 
empresa, compatível com o praticado no mercado regional, e os serviços não 
seriam interrompidos, por perdurar os procedimentos do Processo Licitatório. 
Conforme solicitação da Secretaria de Serviços Urbanos, através do Processo 
Administrativo nº 014114/2017. 

 

ANEXO I 

7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 

SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA  

CNPJ/MF sob nº. 14.629.257/0001-11 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO PREÇO 
MENSAL 

PREÇO TOTAL 

 

 

01 

SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
HOSPITALARES, LIMPEZA E 
DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 
E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM 
EQUIPAMENTOS DE VÁCUO E ALTA 
PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 
FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE 
PRAIAS. 

 

09/11/2017 A 
09/12/2017 

 

R$ 979.158,83 

 

R$ 979.158,83 

 

09/12/2017 A 
08/01/2018 

 

R$ 979.158,83 

 

R$ 979.158,83 

 

 Valor Total é de até R$ 1.958.317,66 (Um milhão novecentos e cinquenta e oito mil trezentos e dezessete 
reais e sessenta e seis centavos) 

 

Ilhéus/BA, 19 de dezembro de 2017. 

 

MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA 

Município de Ilhéus 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro de 2017, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
13.672.597/0001-62, com sede na Av. Brasil, nº 90, Bairro da Conquista, 
Ilhéus/BA, CEP.: 45.650-290, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, MARIO ALEXANDRE CORREA DE 
SOUSA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Lauro Farani Freitas, nº 181, 
Cidade Nova, Ilhéus/BA, CEP.: 45.652-160, portador do RG nº. 04713484 31 
SSP/BA e CPF nº. 843.090.834-04, e a empresa UNIPRES COMERCIO E 
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 
42.086.629/0001-46, estabelecida na Travessa Jayme Sapolnik, 06, Boca do 
Rio, Salvador/BA, CEP: 41.705-610, doravante designado simplesmente 
BENEFICIÁRIO, neste ato representada pelo Sr. RENÉRIO AUGUSTO 
GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 
0094160481, expedida pela SSP-BA e inscrito no CPF/MF nº 103.972.805-72, 
residente e domiciliado na Alamenda Anturios, 102, apt. 303, Edf. Roma, 
Candeal, Salvador/BA, CEP: 40.296-530, vencedora e adjudicatária do Pregão 
Presencial nº 036/2017, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços, 
observadas as disposições legais aplicáveis, e as condições enunciadas nas 
cláusulas seguintes: 

 

1. Do Objeto  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, relativo ao(s) 
item(ns) adjudicado(s) para a empresa signatária desta Ata, de acordo com as 
especificações e detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I) que 
juntamente com a proposta comercial da empresa signatária desta Ata, passam 
a integrar este instrumento. 

 

2. Pressupostos Jurídicos e Administrativos   

2.1. A presente Ata de Registro de Preços decorre do procedimento 
administrativo nº 012222/2017, na modalidade Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 36/2017, do dia 29/11/2017, julgado em 29/11/2017 e homologado 
em 14/12/2017, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.    

 

3. Da Vinculação 
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3.1. Os termos da presente Ata deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas no Edital do Pregão para Registro de 
Preços acima referenciado na proposta cujo(s) preço(s) será(ão) registrado(s) e 
com o disposto na legislação aplicável. 

 

4. Dos Preços Registrados  

4.1. O valor da presente contratação será conforme discriminado abaixo, o qual 
foi ofertado na proposta de preços da empresa signatária desta Ata, estando 

nele incluídos todos impostos e demais encargos incidentes. 

LOTE 2 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO  R$ UNIT  R$ TOTAL 

1 150 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
12.000 BTU's 

 R$ 
298,00  

 R$     
44.700,00  

2 100 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTICA E 
CORRETIVA APARELHO AR 
CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU´S 

 R$ 
298,00  

 R$     
29.800,00  

3 100 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
18.000 BTU's 

 R$ 
298,00  

 R$     
29.800,00  

4 30 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO TIPO 
JANELA 12.000 BTU'S 

 R$ 
250,00  

 R$       
7.500,00  

5 50 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
24.000 BTU's 

 R$ 
298,00  

 R$     
14.900,00  

6 100 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
30.000 BTU's 

 R$ 
390,00  

 R$     
39.000,00  

7 100 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
48.000 BTU's 

 R$ 
448,00  

 R$     
44.800,00  

8 50 UND 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 
60.000 BTU's 

 R$ 
490,00  

 R$     
24.500,00  

VALOR TOTAL LOTE 02 
 R$  
235.000,00  
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Da Vigência do Registro de Preços  

4.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
publicação, não podendo ser prorrogada. 

4.2. Durante o prazo de vigência desta Ata o Município não ficará obrigado a 
efetivar as contratações que dela poderão advir, sendo-lhe facultada a adoção 
de outros meios para aquisição do objeto, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em 
igualdade de condições.   

 

5. Do prazo de Execução  

5.1. A execução dos serviços, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco do 
beneficiário do Registro de Preços e será procedida de acordo com as 
necessidades do órgão gestor que fixará o serviço necessário e o prazo de 
execução do serviço através de Ordem de Serviço. 

 

6. Do Gerenciamento do Registro de Preços  

6.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ilhéus, para 
avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao 
ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.    

 

7. Da Obrigação de Manter as Condições de Habilitação e Qualificação 
Exigidas na Licitação 

7.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão 
realizado deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela 
adjudicatária, ficando facultado ao Município, a qualquer momento, exigir a 
apresentação dos documentos comprobatórios. 

 

8. Das Condições de Prestação dos Serviços e Pagamento 

8.1. Os serviços objeto deste Edital deverão ser realizados em conformidade com 
a Ordem de Serviços emitida pelo Município desde que compatível com a 
proposta ofertada e as especificações contidas no Termo de Referência, nos 
termos constantes da Ordem de Serviço.  

8.2. Sem prejuízo de outras condições de prestação de serviços que estejam 
previstas na ARP, na Ordem de Serviço ou em outro instrumento equivalente, de 
modo expresso ou de modo implícito como decorrência das especificações, a 
execução dos serviços, quando solicitada, ocorrerá por integral conta e risco do 
Beneficiário do Registro de Preços e observará as necessidades do Órgão 
Gerenciador que fixará outras condições que se façam imperiosas.   
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8.3. O beneficiário do Registro de Preços após o recebimento da Ordem de 
Serviços de cada atividade que irá desenvolver, antes do início dos trabalhos, 
deverá apresentar ao Órgão Gerenciador Plano de Execução e Desenvolvimento 
dos serviços (ou documento equivalente), juntamente com o cronograma, que 
visa garantir o bom e adequado andamento dos serviços a serem executados.    

8.4. Os serviços solicitados serão de responsabilidade do emissor da Ordem de 
Serviços que se encarregará da fiscalização e acompanhamento técnico da 
execução dos mesmos. 

8.5. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) 
nota(s) fiscal (is) / fatura(s), acompanhadas da respectiva medição dos serviços 
executados e, mediante a comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária 
em nome do beneficiário do Registro de Preços, indicada pelo mesmo na sua 
proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade gestora do 
Órgão Gerenciador, atestando a execução satisfatória dos serviços 
correspondentes e observadas as demais exigências a seguir indicadas:  

8.5.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / 
fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) 
regularização(ões); 

8.5.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem 
expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia 
útil subsequente; 

8.5.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / 
fatura(s), sob pena de inadmissão da prestação de serviços.  

8.5.4. Deverão ser anexados às respectivas medições os 
comprovantes de pagamento do FGTS e INSS, devidamente quitados e 
rubricados pelos engenheiros ou arquitetos responsáveis do beneficiário do 
Registro de Preços;  

8.5.5. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de 
Preços deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas 
quando da habilitação. 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços 
caso os documentos necessários estejam com prazo de validade vencido, bem 
como se houver pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 

8.7. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento dos 
serviços, ficando o Órgão Gerenciador, isento de qualquer ônus adicional por tal 
medida. 
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8.8. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e 
emolumentos que recaírem sobre o objeto da presente contratação, correrão por 
conta do beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu 
preço, todos os custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes 
sobre o objeto que vier a ser contratado. 

8.9. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do 
Registro de Preços, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo 
certo que o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem 
na execução desta da Ata de Registro de Preços. 

8.10. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 
ou crédito existente no Município em favor do beneficiário do Registro de Preços. 
Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 
será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

8.11. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos 
serviços. 

 

9. Das Medições  

9.1. Somente serão medidos itens de serviços efetivamente executados.  

9.2. As memórias de medição deverão ser encaminhadas à equipe de 
Fiscalização, por meio digital e físico em formato de planilha; 

9.3. Após a aprovação da medição, a equipe de fiscalização solicitará a 
apresentação da nota fiscal correspondente à contratada; 

9.4. A documentação, juntamente com anexos, será encaminhada à área 
técnica responsável para as providências relativas ao pagamento. 

9.5. Toda documentação será enviada ao operador financeiro do órgão 
repassador, que fará as devidas análises e conferências para posterior liberação 
dos recursos; 

9.6. Após tal liberação será depositado o pagamento da medição; 

9.7. Todas as medições deverão ser entregues, juntamente com os documentos 
relacionados neste Edital devidamente carimbados e assinados pelos fiscais e 
gestores do Município que sejam designados para tarefas tais. 

 

10. Do Recebimento 

10.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 
73, inciso I da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais 
condições previstas em procedimento interno para o recebimento dos serviços. 
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10.2. O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes 
condições:  

10.2.1. Realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a 
completude de todos os serviços envolvidos na execução;  

10.2.2.  Realização de todas as medições e/ou apropriações 
referentes a reduções, acréscimos e modificações;  

10.3. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais 
pendências executivas a serem satisfeitas pelo Beneficiário do Registro de 
Preços.  

10.4. O Órgão Gerenciador reserva-se no direito de não aceitar os serviços em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o 
contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, 
ambos da Lei Federal no 8.666/93. 

10.5. A eventual aceitação dos serviços por parte do Beneficiário do Registro de 
Preços não eximirá a contratada da responsabilidade de quaisquer erros, 
imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser detectados 
posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta 
exclusiva do Beneficiário do Registro de Preços. 

 

11. Das Obrigações do Beneficiário do Registro de Preços   

11.1. O beneficiário do Registro de Preços se obriga, além das disposições 
contidas neste Edital e no Termo de Referência a: 

12.1.1. O beneficiário do registro de preços obriga-se a manter, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da 
Ata de Registro de Preços. 

12.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento 
por parte do beneficiário do registro de preços não importará, de forma alguma, 
em alteração da Ata de Registro de Preços, podendo o Órgão Gerenciador 
exercer seus direitos a qualquer tempo. 

12.1.3. O beneficiário do registro de preços é responsável pelo pagamento 
de todos os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, tributários, 
previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes 
da execução da Ata de Registro de Preços e quaisquer outras contribuições que 
sejam exigidas para a prestação dos serviços. 

12.1.4. O beneficiário do registro de preços assumirá inteira 
responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
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previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a 
terceiros. 

12.1.5. A inadimplência do beneficiário do registro de preços com 
referência a todos os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes da Ata de 
Registro de Preços não transferem ao Órgão Gerenciador a responsabilidade 
por seu pagamento. 

12.1.6. O beneficiário do registro de preços obrigar-se-á a desenvolver o 
objeto deste edital sempre em regime de entendimento com a fiscalização, 
dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da 
Ata de Registro de Preços. 

12.1.7.  O beneficiário do registro de preços obrigar-se a apresentar os 
relatórios de execução dos serviços, para que o Órgão Gerenciador fiscalize os 
serviços apresentados no relatório, emitindo parecer de conformidade ou não 
conformidade. Neste último caso os serviços deverão ser refeitos sob 
responsabilidade do beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

12.1.8. O beneficiário do registro de preços é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir, ou substituir, em até 02 (dois) dias, às suas expensas no 
total ou em parte, quaisquer materiais ou máquinas utilizadas na execução do 
objeto da Ata de Registro de Preços em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. 

12.1.9. Independente da fiscalização do Órgão Gerenciador, o beneficiário 
do registro de preços será responsável por toda execução dos serviços, com 
supervisão do Órgão Gerenciador. 

21.1.10. Cabe ao beneficiário do registro de preços permitir e facilitar à 
fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

12.1.11. O beneficiário do registro de preços assumirá total 
responsabilidade por danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, independente de dolo ou culpa, 
isentando o Órgão Gerenciador de todas as responsabilidades advindas de atos 
de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 
ajustadas na execução dos serviços.  

12.1.12. O beneficiário do registro de preços será responsável pela 
vigilância no local da execução dos serviços. 

12.1.13. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a manter, durante 
toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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12.1.14. É responsabilidade do beneficiário do registro de preços o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços.    

12.1.15. A despesa decorrente dos testes de qualidade correrá por conta 
exclusiva do beneficiário do registro de preços, sempre que os resultados 
recomendarem a rejeição do material ou do equipamento.      

12.1.16. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a executar serviços 
concomitantemente em diversas localidades, de acordo com o solicitado pela 
contratante.    

12.1.17. O beneficiário do registro de preços deverá manter o local dos 
serviços limpos, com retirada diária dos excedentes e impurezas geradas, sem 
que isso implique em acréscimos nos preços registrados.  

12.1.18. O beneficiário do registro preços deverá proteger os móveis e 
objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas ou outro 
material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com 
cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique em acréscimo nos 
preços registrados.     

12.1.19. O beneficiário do registro de preços deverá movimentar 
equipamentos, moveis e outros elementos existentes nas unidades, a fim de 
facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização.     

12.1.20. Fornecer, sempre que solicitado pelo Órgão Gerenciador, os 
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos 
sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços;  

12.1.21. É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:  

12.1.21.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Órgão Gerenciador, durante a vigência do Contrato;  

12.1.21.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se 
houver prévia autorização do Órgão Gerenciador;  

12.1.21.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do 
contratado com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização prévia do Órgão Gerenciador. 

 

12. Das Obrigações do Órgão Gerenciador   

12.1. Fornecer ao beneficiário da Ata de Registro de Preços as informações e a 
documentação técnica indispensáveis à realização dos serviços ora contratados; 

12.2. Designar local para guarda de materiais. 

12.3. Credenciar, por escrito, junto ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
um representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará como seu fiscal 
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e único interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

12.4. Assegurar o acesso dos empregados do beneficiário da Ata de Registro de 
Preços às suas dependências, aos locais de realização dos serviços, quando a 
hipótese assim exigir;  

12.5. Emitir a Ordem de Serviço para execução dos trabalhos do beneficiário da 
Ata de Registro de Preços, que não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, 
antes de receber tal documento; 

12.6. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à 
salvaguarda de seus interesses, anotando em registro próprio, todas as 
ocorrências verificadas; 

12.7. Liquidar as medições somente após vistoria dos serviços pelo Órgão 
Gerenciador ou pelo engenheiro por ele designado; 

12.8. Acompanhar a elaboração do planejamento dos trabalhos pelo beneficiário 
da Ata de Registro de Preços, através da fiscalização, sendo-lhe lícito opinar, 
propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer de suas etapas, considerando 
a supremacia do interesse do Órgão Gestor; 

12.9. Notificar o beneficiário da Ata de Registro de Preços, imediatamente, sobre 
faltas e defeitos observados na execução da Ata de Registro de Preços; 

12.10. Reter do beneficiário da Ata de Registro de Preços importância, tão 
próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, caso ajuizada 
reclamação trabalhista contra o beneficiário da Ata de Registro de Preços, por 
empregado alocado aos serviços, em que o Órgão Gestor tenha sido notificada 
para integrar a lide. 

12.11. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas as formalidades previstas. 

12.12. Promover as pesquisas e publicações periódicas de preços nos termos do 
artigo 15, § 2°, da Lei 8.666/1993. 

12.13. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

13. Das Alterações 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65, II, "d" da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o Setor de Compras negociará com o prestador sua redução. 

13.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o beneficiário do 
registro, antes de ser convocado a assinar a Ordem de Serviço, poderá requerer, 
por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento 
comprovantes, como exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de 
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que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 

 

14. Do Reajustamento e Revisão    

14.1. Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

14.2. Em caso de reajuste, este será realizado de acordo com as determinações 
contidas no art. 65 ss. da Lei 8.666/93. 

 

15. Rescisão, Suspenção ou Cancelamento do Registro  

15.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos 
temporariamente quando se tornarem superiores aos praticados no mercado ou 
por razões de interesse público devidamente fundamentado. 

15.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua 
rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 
10.520/2002. 

15.3. O beneficiário do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de 
Registro de Preços nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 
78 da Lei n. º 8.666/1993. 

15.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da 
Lei n. º 8.666/1993 não cabe ao beneficiário do registro o direito a qualquer 
indenização. 

15.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, 
em quando: 

a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas na Ata; 

b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata 
decorrente do Registro de Preço; 

c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, 
decorrente do Registro de Preço, por um dos motivos elencados nos 
incisos I a VIII do art. 78 da Lei n. º 8.666/1993. 

   

16. Das Sanções Administrativas  

17.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, bem como o atraso e 
a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções:  

17.1.1. Advertência por escrito;  
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17.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia até́ o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor do fornecimento não realizado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 
em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no 
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou 
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

17.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a 
Administração, por até cinco anos; 

17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 
8.666/93. 

17.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 
parcial das obrigações contratuais: 

17.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 

17.2.2. Retardamento imotivado de serviço ou de suas parcelas; 

17.2.3. Paralisação do fornecimento de serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração Pública Municipal; 

17.2.4. Prestação de serviços de baixa qualidade; 

17.3. A sanção de multa poderá́ ser aplicada cumulativamente às demais 
sanções previstas, na forma da lei;  

17.3.1. A multa será́ descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela futura CONTRATADA; 

17.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

17.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

17.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

17.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

17.4.4. Não mantiver a proposta;  

17.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

17.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.4.7. Cometer fraude fiscal; 
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17.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do certame. 

17.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

17.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos 
Cadastros de estilo. 

 

17. Da Fiscalização  

17.1. O setor competente para autorizar serviços e fiscalizar o cumprimento do 
objeto desta licitação será a Secretaria de Administração, observados os artigos 
73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pelo beneficiário do 
Registro de Preços no local, através de seus representantes, de forma a fazer 
cumprir, rigorosamente, os serviços, os prazos e condições do presente Termo 
de Referência, a proposta e as disposições da Ata de Registro de Preços, 
podendo.  

17.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do beneficiário do Registro de 
Preços perante o Órgão Gerenciador ou a terceiros, todos os trabalhos 
registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão 
Gerenciador, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 
credenciados. 

17.3. O órgão gestor far-se-á representar no local de realização dos serviços por 
seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com 
as mesmas atribuições e poderes. 

17.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução dos 
serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, 
observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem a Ata 
de Registro de Preços. 

17.5. Toda troca de informações e correspondências entre o beneficiário do 
Registro de Preços e o Órgão Gerenciador, bem como todas as instruções da 
Fiscalização ao beneficiário do Registro de Preços, devem ser por escrito, 
cabendo o seu registro em documento específico.  

17.6. Todos os expedientes escritos do beneficiário do Registro de Preços, após 
seu registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para decisão, 
acompanhados de parecer da Fiscalização. 

17.7. Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência 
operacional das frentes e fases dos serviços, a fim de que seja obtido melhor 
rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos. 

17.8. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou 
pelo próprio beneficiário do Registro de Preços, obrigando-a, à sua conta e 
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risco, à correção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro 
resulte da insuficiência dos levantamentos. 

17.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 
importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento 
dos serviços, e no desconto das faturas das despesas a que o beneficiário do 
Registro de Preços tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 

18. Da Subcontratação  

18.1. O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar os 
serviços objeto deste Edital, sem prévia autorização do Órgão Gerenciador, por 
escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de 
qualquer etapa da licitação. 

18.2. A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não 
eximirá o beneficiário do Registro de Preços da responsabilidade total pelo 
cumprimento de todos os termos e condições deste Termo de Referência. 

 

19. Da Dotação Orçamentária  

19.1. As despesas futuras geradas dos contratos ou instrumentos hábeis, 
formalizados como decorrência desta Ata de Registro de Preços, correrão à 
conta das dotações orçamentárias específicas vigentes no exercício financeiro 
respectivo. 

 

20. Da Publicação  

20.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato 
no Diário Oficial, sendo esta de responsabilidade do Órgão Gerenciador. 

 

21. Das Disposições Finais  

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de Serviço decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira. 

21.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal 
poderá utilizar a Ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que 
manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria responsável. 

21.3. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta 
prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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21.4.  As aquisições adicionais de que trata o subitem anterior não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços. 

21.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica 
da adesão a este Registro de Preço. 

 

22. Do Foro   

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus - Bahia para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta Ata, com renuncia a qualquer 
outro por mais privilegiado que possa ser. 

E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 2 (duas) vias, de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também a assinam. 

 

MUNICÍPIO DE ILHÉUS 

MARIO ALEXANDRE CORREA DE 
SOUSA 

PREFEITO 

Órgão Gerenciador 

 

 UNIPRES COMERCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

RENÉRIO AUGUSTO GONÇALVES DA 
SILVA  

Beneficiário 

 

 

 

Testemunhas: 

   

CPF/RG:               CPF/RG: 
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RESULTADO 

 

CONVITE N. 001/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AS SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE    

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global    

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/10/2017 

 

 

O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde 
de Ilhéus/BA, designado através da Portaria n. 318/2017, após a análise e 
julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços encartados aos 
autos do certame em epígrafe, em conformidade com a Lei Federal n. 
8.666/1993 e nas disposições do instrumento convocatório, declara vencedora 
do certame a empresa RL DO NASCIMENTO SEGUNDO – ME, detentora da 
proposta no importe global de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais). 

  

Ilhéus/BA, 25 de outubro de 2017. 

 

ADEMILSON NEVES S. JUNIOR 

PRESIDENTE 
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