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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA

PORTARIA Nº 006/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Alfredo da Silva Serra oriundas
das despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Alfredo da Silva Serra carente de intervenções para
a melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e
não docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Alfredo da Silva
Serra, oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta pelos seguintes membros:
I – Sirleide Vieira Benevides da Conceição – Matrícula: 2563 - Gestor da Unidade Escolar
II – Joelma de Souza Medeiros - Matrícula: 4764 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Rita Cândida Ferreira de Jesus – Matrícula: 4502 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
IV – Marinalva Alves Bispo Oliveira – Matrícula: 4491 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
V – Rosilda Santos Freitas da Paixão – Matrícula: 1958 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
VI - Tatiane Maria Soares da Silva Ferreira – Matrícula: 10433 – Representante Administrativo
da Unidade Escolar
VII - Nilce Neris dos Santos do Carmo – CPF: 743.034.905-63 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
VIII- Cristiane Silva dos Santos – CPF: 010. 022.415-61
Estudantes da Unidade Escolar

– Representante de Pais de

IX- Lucilene Santos de Oliveira de Jesus – CPF: 033.046.545-77 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
X- Edmara Alves Bispo – CPF: 053.349.415-09
Unidade Escolar

– Representante de Pais de Estudantes da

Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
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e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA

PORTARIA Nº 007/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Centro de Educação Infantil
Inês Gomes dos Santos Ramos oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Centro de Educação Infantil Inês Gomes dos Santos
Ramos carente de intervenções para a melhoria da qualidade da educação e valorização dos
profissionais da educação (docentes e não docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Centro de
Educação Infantil Inês Gomes dos Santos Ramos, oriundas das despesas com recursos
decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Arlete Brandão de Souza– Matrícula: 140285 - Gestor da Unidade Escolar
II – Edna Maria Silva dos Santos - Matrícula: 830545 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Maria de Fátima Santos Lima – Matrícula: 5031 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
IV – Denilde Maria Jesus dos Reis de Jesus – Matrícula: 4795 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Adejanira dos Santos Costa Bizerra – Matrícula: 2331 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Marilene Rocha da Silva – Matrícula: 4469 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
V - Edemir Santos de Assis – Matrícula: 10617 – Representante Administrativo da Unidade
Escolar
VI - Solange Alves Pinto – Matrícula: 6092 – Representante Administrativo da Unidade Escolar
VII - Leide Mara Silva Lopes – CPF: 048.706.35-24 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
VIII- Rosinalda Dantas de Souza – CPF: 024.941.075-39
Estudantes da Unidade Escolar

– Representante de Pais de

Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
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d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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REGIÃO METROPOLITANA

PORTARIA Nº 009/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Dom Avelar oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Dom Avelar carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Dom Avelar,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Edjane Martins Lima – Matrícula 4443 - Gestor da Unidade Escolar
II – Dulcileide Monteiro Pinto de Santana - Matrícula: 1322715 – Vice-Gestor da Unidade
Escolar
III – Ednalva da Conceição Almeida de Souza – Matrícula: 2646 – Representante de Professor
da Unidade Escolar
IV – Benigna Pereira de Santana dos Santos – Matrícula: 482 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
V – Simone Silva de Jesus – Matrícula: 2116 – Representante Administrativo da Unidade
Escolar
VI – Ueliton dos Santos de Jesus – CPF: 014.845.645-61 – Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar
VII – Jozenita Moura dos Santos – CPF: 033.779.255-03 – Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar

Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
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Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 014/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Julieta Viana oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Julieta Viana carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Julieta Viana,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I - Jurandy de Souza Carvalho – Matrícula: 4453 - Gestor da Unidade Escolar
II – Josene Santos de Souza Lima - Matrícula: 5141 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Luciene da Silva dos S. Gonçalves – Matrícula- 4851– Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Marileide Nasc. de Jesus Nogueira – Matrícula: 4490- Representante de Professor da
Unidade Escolar
V – Regina Célia Souza de Jesus – Matrícula: 4911 - Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI – Sivoneide Campos dos Santos – Matrícula: 8667 - Representante de Professor da Unidade
Escolar
VII- Luis Claudio Santiago dos Santos - CPF: 821.247.285-04- Representante de Estudante da
EJA da Unidade Escolar
VIII- Anderson Cleiton Santos de Jesus - CPF: 868.365.885-63- Representante de Estudante da
EJA da Unidade Escolar
IX - Maria Bendita de Macedo – Matrícula: 9841 – Representante Administrativo da Unidade
Escolar
X- Rosangela Maria Nascimento dos Santos – CPF: 011.092.905-51– Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
XI - Jeferson Cardoso de Almeida – CPF: 011.340.635-55– Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar
XII - Manuela Silva Neres – CPF: 852.038.075-15– Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
XIII - Carlos Ferreira da Silva – CPF: 971.535.245-68 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
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Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 013/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Professor Dásio oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Professor Dásio carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Professor Dásio,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Rosana Cristina Lima Vilas Boas dos Santos– Matrícula: 8902 - Gestor da Unidade Escolar
II – Nilda Ferreira da Silva Gomes - Matrícula: 1433– Vice-Gestor da Unidade Escolar
III - Ana Rilza Arcanjo da Silva – Matrícula: 4774– Representante de Professor da Unidade
Escolar
IV – Carmem Maria Santana de Jesus Silva – Matrícula: 4778- Representante de Professor da
Unidade Escolar
V - Marcone da Silva Cerqueira – Matrícula: 11549 - Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI – Sonia Maria Barbosa dos Santos – Matrícula: 401- Representante de Professor da Unidade
Escolar
VII - Angélica de Jesus Oliveira - Matrícula: 11435- Representante de Professor da Unidade
Escolar.
VIII – Maria Rizo Carneiro da Silva – Matrícula: 1092– Representante Administrativo da
Unidade Escolar
IX - Claudio Rodrigues de Jesus – CPF: 926.863.545-34 – Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar
X – Ester de Sousa Santos da Silva – CPF: 022.526.665-28 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
XI – Rosângela Oliveira Saturno – CPF: 904.053.745-34 – Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar
XII – Crispina do Nascimento Barbosa – CPF: 232.276.565-15 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
XIII – Sandra Santos de Jesus Freitas CPF: 989.640.035-00 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
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Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 015/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar São João Batista oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar São João Batista carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar São João Batista,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Regina Messias Ramos Ferreira da Conceição – Matrícula: 140369 - Gestor da Unidade
Escolar
II – Elaine Moreira Vaz - Matrícula: 5269 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Alvamira Fernandes Silva de Oliveira – Matrícula: 5000 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Dulcilene Monteiro Pinto – Matrícula: 4794 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
V – Marinalva dos Santos Lima – Matrícula: 1874 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI - Marineide da Silva Lisboa dos Anjos – Matrícula: 9933 – Representante Administrativo da
Unidade Escolar
VII - Josinete de Oliveira – CPF: 043.010.975-03
Unidade Escolar

– Representante de Pais de Estudantes da

VII - Aline Monteiro Santos – CPF: 827.603.225-72 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
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Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 011/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Ubaldo de Carvalho oriundas
das despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Ubaldo de Carvalho carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Ubaldo de
Carvalho, oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I - Denilza de Oliveira Machado da Silva– Matrícula: 5982 - Gestor da Unidade Escolar
II – Rozelia Souza Machado Pereira - Matrícula: 545445 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Edelsineide da Encarnação Batista de Souza – Matrícula: 4801 – Representante de
Professor da Unidade Escolar
IV – Ednalva do Socorro Vilas Boas – Matrícula: 4433 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
V – Ivonildes Ribeiro Coelho Santos – Matrícula: 2079 – Representante Administrativo da
Unidade Escolar
VI – Ariely dos Santos Nascimento – CPF: 860.184.305-91 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
VII- Maria José da Rocha Santana Silva – CPF: 928.112.955-00 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar

Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
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Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 012/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Yeda Barradas oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Yeda Barradas carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Yeda Barradas,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Marilêde de Jesus Chaves – Matrícula: 4474 - Gestor da Unidade Escolar
II – Geovanice Maria de Lima Julião - Matrícula: 142755 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Julice de Brito Cunha Santana – Matrícula: 630605 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Letícia Silva dos Santos – Matrícula: 4461 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
V – Rosimare Pereira da Guia – Matrícula: 4915 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI - Ivone Nogueira dos Santos – Matrícula: 9782 – Representante Administrativo da Unidade
Escolar
VII - Clescia de Novais Silva – CPF: 031.461.265-32 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
VIII- Maria da Conceição Lemos Porto – CPF: 858.069.355-15 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
IX- Edilza Lima dos Santos – CPF: 050. 745.015-98 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
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g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 010/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Ivonice Costa Sotero oriundas
das despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Ivonice Costa Sotero carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Ivonice Costa
Sotero, oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Silvania Silva de Matos– Matrícula: 4509 - Gestor da Unidade Escolar
II – Crispina Cordeiro de Jesus Teles - Matrícula: 106460 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Noemy Nascimento Anastácio – Matrícula: 11567 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
IV – Maria das Graças Celestino – Matrícula: 4478 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI – Cristiane Oliveira dos Santos – Matrícula: 10265 – Representante Administrativo da
Unidade Escolar
VII – Valdirene Sá Barreto – CPF: 805.396.615-20 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar
VIII- Ronald Damasceno Rodriguez – CPF: 925.827.705-36 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
IX- Silvana dos Santos – CPF: 032.099.075-36 – Representante de Pais de Estudantes da
Unidade Escolar

Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
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g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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PORTARIA Nº 008/2020
DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Nomeia membros para a Comissão Geral de
acompanhamento e fiscalização dos serviços de
manutenção predial, conservação e reparação da
unidade escolar Egberto Ferreira oriundas das
despesas com recursos decorrentes dos
precatórios do FUNDEF”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016 os recursos recebidos em decorrência
de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos
do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o dispositivo nas
Leis Federais nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do Tribunal de Contas
da União, o que dispõe o art. 1º, § 1º da Resolução 1346/2016 e a Resolução 1251/2007 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
9394/96 sobre as despesas de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Aplicação através do Decreto nº 050/2019,
16/05/2019 publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de recursos do precatório na manutenção,
conservação e reparação da unidade escolar Egberto Ferreira carente de intervenções para a
melhoria da qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação (docentes e não
docentes).

CONSIDERANDO a importância do controle social para garantir que as políticas atendam, de
fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade
dos serviços.
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os responsáveis pelo Controle Social do acompanhamento e fiscalização dos
serviços de manutenção predial, conservação e reparação da unidade escolar Egberto Ferreira,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF.
Parágrafo único – A Comissão acompanhará o andamento e qualidade dos serviços executados,
levando as demandas da comunidade local e necessidades dos alunos para a Secretaria de
Educação.
Art. 2º - A Comissão será composta dos seguintes membros:
I – Rosetania Santana de Macêdo Pedreira – Matrícula: 6067 - Gestor da Unidade Escolar
II – Marilene Santos Souza - Matrícula: 1394 – Vice-Gestor da Unidade Escolar
III – Rita Prado de Jesus Pereira – Matrícula: 1370 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
IV – Marly de Araújo Pereira Gonçalves – Matrícula: 1689 – Representante de Professor da
Unidade Escolar
V – Francisco Batista Reis – Matrícula: 3066 – Representante de Professor da Unidade
Escolar
VI - Cristiane Santana da Cruz Silva – Matrícula: 1040 – Representante Administrativo da
Unidade Escolar
VII - Bárbara dos Santos Gonçalves – CPF: 021.524.665-94 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
VIII- Viviane Ribeiro da Silva Santos – CPF: 037.931.445-26 – Representante de Pais de
Estudantes da Unidade Escolar
IX- Geovane da Silva Santos – CPF: 757.976.904-20 – Representante de Pais de Estudantes
da Unidade Escolar
X - Ana Carolina dos Santos – CPF: 045.814.555-61 – Representante de Estudantes da EJA
da Unidade Escolar
Art. 3º - A Comissão de que trata essa Portaria terá autonomia para:
a. Inspecionar, periodicamente, todos os serviços em andamento das unidades escolares,
oriundas das despesas com recursos decorrentes dos precatórios do FUNDEF;
b. Realizar visitas in loco para as devidas averiguações para conformidade com as
especificações técnicas e normas de regência;
c. Supervisionar a execução das ações planejadas e programadas;
d. Acompanhar a aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEF, destinados à
manutenção, conservação e reparação das escolas da Rede;
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e. Dialogar com a comunidade local e levar as demandas e necessidades dos alunos para a
Secretaria de Educação;
f. Elaborar e emitir relatório mensal de acompanhamento dos serviços, de cada Unidade
Escolar, a partir dos serviços executados.
g. Propor à Secretaria de Educação, alterações nos serviços a serem executados, desde que
compatíveis com os serviços contratados;
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Candeias, 02 de Abril de 2020.

Cássio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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TERMO DE DISPENSA

TERMO DE DISPENSA Nº 005/2020 DISA; PROCESSO Nº 2030/2020 CONTRATADA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: contratação
emergencial de Empresa Especializada no fornecimento de materiais médicos
hospitalar diversos, para aquisição de mascaras descartáveis, para atendimento das
Unidades de Saúde ambas vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de
Candeias destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus. Valor Global: R$ 112.500,00
(cento e doze mil e quinhentos reais). Fundamentada no Artigo Artigo 4ª da Lei
13.979/2020 Data da RATIFICAÇÃO: 07 de abril de 2020. Soraia Matos Cabral,
Secretária Municipal de Saúde.
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 099/2020. PROCESSO Nº 2030/2020 - CONTRATADA: KENAN
MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: contratação emergencial de Empresa
Especializada no fornecimento de materiais médicos hospitalar diversos, para
aquisição de mascaras descartáveis, para atendimento das Unidades de Saúde
ambas vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Candeias destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus. Valor Global: R$ 112.500,00 (cento e doze mil e
quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2.084;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00; Fonte de Recurso: 00.02.0000 e 00.14.000
DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2020, Soraia Matos Cabral, Secretária
Municipal de Saúde.
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