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AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°.014/2021 

 
 
 
OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação o  registro de preços através de pregão 
eletrônico para eventual contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de 
coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final dos resíduos do 
serviço de saúde – RSS dos grupos “A”, “B” e “E” para suprir as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde 
 
O Município de Ilhéus Bahia, por intermédio do Pregoeiro e equipe de apoio torna pública 
a REVOGAÇÃO da licitação na modalidade  Pregão Eletrônico n. 014/2021, fundamenta 
no “caput” do Art. 49 da Lei n. 8.666/93, motivada por fatos supervenientes verificados 
posteriormente a publicação e acontecimento do certame, informa ainda,  que houve erro 
material por mero lapso na inserção do valor (onde deveria ser inserido um valor constou-
se outro) valor este contido no  campo:  “valor estimado do lote” constante no portal 
www.licitacoes-e.com.br,  o qual deve ser utilizado como parâmetro para futura aceitação da 
proposta ofertada pelos licitantes, e devido o lapso no valor inserido no portal, com intuito de não 
possibilitar que tal falha citada venha ocasionar  quaisquer tipo de atraso ou prejuízo ao certame, 
este Pregoeiro e Comissão agindo em conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório  informarmos ao  público a 
revogação do certame. Deixamos ainda expresso a todos os interessados, que após a 
devida correção na falha citada, um novo aviso deverá ser republicado com informações a 
respeito da nova data e horário para acontecimento do certame visando a contratação do 
objeto em epígrafe. 
 
 
Ilhéus Bahia – 12 de Maio de 2021 

Fabiano L. de Santana - Pregoeiro 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/


Diário Oficial Eletrônico 
Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 
 

Ilhéus, 12 de maio de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 108, Caderno I 
 
 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 2 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES 

Jari / Ilhéus - BA 

BOLETIM INFORMATIVO N.º 029/2021 

 

 Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, 

para conhecimento dos interessados  que esta Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações (JARI) Ilhéus -  BA, quando  da sessão realizada no dia 12/05/2021  julgou os 

recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.  

 

 

Seq. Data do 

Julgamento 

Nº Recurso 

Sistema  

N° AIT/ 

PROCESSAM

ENTO 

Placa Resultado 

1 12/05/2021 229385 I100263028 JQQ3024 Indeferido 

2 12/05/2021 229401 I100317194 JPU0575 Deferido 

3 12/05/2021 229283 I100370749 OZS6525 Indeferido 

4 12/05/2021 229479 I100387754 PKL5728 Indeferido 

5 12/05/2021 229300 I100392191 PKW1454 Indeferido 

6 12/05/2021 229291 I100392397 PKW1454 Indeferido 

7 12/05/2021 229216 IL00062668 JSI9599 Indeferido 

8 12/05/2021 229224 IL00082153 JSI9599 Indeferido 

9 12/05/2021 229452 IL00101836 OXP1349 Deferido 

10 12/05/2021 229436 IL00101883 OVA5559 Deferido 

11 12/05/2021 229444 IL00115957 OVA5559 Deferido 

12 12/05/2021 229460 IL00120805 PJW4013 Deferido 

13 12/05/2021 229410 IL00121330 PLM4762 Deferido 

14 12/05/2021 229275 IL00123948 NZK0727 Deferido 

15 12/05/2021 229334 IL00124419 NZL5539 Deferido 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito da BAHIA - 

CETRAN/BA, Av. Antônio Carlos Magalhães - nº7744 - Pernambues- Salvador/BA CEP 

41.100-140.O Recurso poderá ser protocolado na SUTRAM.  

 

Secretaria da JARI ILHÉUS, 12 de Maio de 2021 

Risoleta Supino da Silva 

Presidente  da  Jari / Ilhéus - BA 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES 

MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

A PREFEITURA DE ILHÉUS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com base 

na autorização contida na Lei Municipal nº 3.634/12, especialmente o art. 2º, X, torna 

público que realizará Processo Seletivo Simplificado, com o escopo de proceder à 

Admissão de Pessoal mediante Contratação Temporária, para fins de preenchimento de 

vagas, para contratação imediata e cadastro reserva, para as funções de Assistente 

Social e Psicólogo para atender às necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, conforme descrito no anexo I deste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão válidos pelo 
prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogados 
uma única vez, por igual período. 
 

1.2. Os referidos contratos temporários não ocuparão vagas reais, cuja necessidade é 
permanente, mas apenas as vagas surgidas em razão de acréscimo de demanda e, 
eventualmente, em função de vacância temporária decorrentes de eventos como licença 
maternidade, afastamento em inquérito administrativo e provimento de cargos 
comissionados entre outros. 
 

1.3. O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado através de 

Avaliação Curricular, de cunho classificatório e eliminatório, de acordo com art. 3º, §1º, da 

Lei Municipal nº 3634/2012, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio 

da Comissão de Processo Seletivo Simplificado (CPSS), exigindo-se os seguintes 

documentos e requisitos. 

 

1.4. DOCUMENTOS: 

I – Original e cópia de RG e CPF; 

II – Em caso de pessoas do sexo masculino, comprovação de quitação com as 

obrigações militares; 

III – Original e cópia de Título de Eleitor e Comprovação de quitação com as obrigações 

eleitorais; 

IV – Original e cópia de Comprovante de Residência; 

V - Original e cópia de Comprovante de Escolaridade. 

 

1.5. REQUISITOS:  

I. Nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo 
almejado; 
II. Idade mínima de 18 anos; 
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III. Preencher os requisitos específicos de cada cargo, descrito no anexo I deste 
Edital. 
IV. Experiência comprovada em atendimento na área da assistência social de, no 
mínimo, 06 (seis) meses. 
 

1.6. Para divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, será 

utilizado o Diário Oficial do Munícipio de Ilhéus, além de divulgação em jornal de 

circulação local ou regional, Jornal Oficial, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura de 

Ilhéus, podendo, excepcionalmente, serem utilizados os murais da Prefeitura Municipal, 

principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde ficará afixado o resultado 

da seleção, o qual será homologado por ato do Prefeito Municipal. 

 

2. DA COMISSÃO EXECUTORA DA SELEÇÃO PÚBLICA 

2.1. A presente Seleção Pública Simplificada, obedecida às normas constantes deste 

Edital, será realizada sob a responsabilidade da Comissão criada por meio da Portaria n° 

076/2021.  

 

3. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CARGOS A SEREM PREENCHIDOS 

3.1. Os cargos, remunerações, carga horária, requisitos para a ocupação do cargo e 

número de vagas, assim como as atribuições do cargo estão descritos no ANEXO I deste 

Edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão realizadas entre 

00h do dia 13/05/2021 e 23:59h do dia 19/05/2021, somente através de inscrição online, 

no site https://abre.ai/sdsios2021, em que o candidato deverá preencher ficha de inscrição 

e anexar documentação exigida e currículo com as devidas comprovações. 

 

4.2. Não haverá taxa de Inscrição. 

 

4.3. O candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais informados no ato 

de inscrição, sob as penas da lei.  

 

4.4. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

 

a) Currículo vitae, devidamente comprovado, inclusive com atuação em áreas 

relacionadas ao cargo que pretende ocupar;  

 

b) Documentação exigida no item 1.4;  

 

https://abre.ai/sdsios2021
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4.5. Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, artigo 37, VIII, e pelo Decreto 

Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, 

serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, 

respeitando o critério de arredondamento preconizado por lei. 

 

4.6. As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadrem no art. 2º 

da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 

5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo Público, 

desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, não o sendo as 

deficiências motoras, mobilidade total, cognitiva e visual. 

 

4.7. O candidato deverá assinalar, no ato de preenchimento do formulário de inscrição, a 

opção que deseja concorrer as vagas com deficiência e anexar o Laudo Médico, emitido 

nos últimos 12 (doze) meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua 

deficiência, com expressa referência do código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), contendo a assinatura e o carimbo do médico com o 

número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 

4.11 deste edital, além do enquadramento das doenças discriminadas no art. 2º da Lei 

Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 

3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, e as 

contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

4.8. Em não havendo candidatos aptos para vagas com deficiência, esta vaga será 

destinada à ampla concorrência. 

 

5. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

5.1 A seleção dos contratados para provimento de vagas para os cargos abertos pelo 

presente edital dar-se-á por análise de currículo, mediante a avaliação de títulos, de 

caráter eliminatório e classificatório.  

 

5.2. Na Avaliação Curricular, somente serão pontuados os cursos e experiências 

profissionais que tiverem correlação com o cargo para o qual o candidato se inscreveu e 

que estejam devidamente comprovados.  

 

5.3. Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida pela 

autoridade pública competente.  
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5.4. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e 

reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente delegada.  

 

5.5. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir:  

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

 

b) Certidão ou Declaração de tempo de serviço público, emitida pela Unidade de 

Recursos Humanos da instituição em que o candidato trabalha ou trabalhou, contendo o 

período efetivo de serviço;  

 

c) Certidão ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato 

mantém atualmente ou já manteve anteriormente vínculo formal de trabalho, no caso de 

experiência como contratado, contendo o período efetivo de serviço;  

 

d) Certidão ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato 

mantém atualmente ou já manteve anteriormente vínculo de estágio, contendo o período 

efetivo de serviço. 

 

5.6. Não será avaliada documentação ilegível, sendo de responsabilidade exclusiva do 

candidato o envio de documentação nítida e compreensível. 

 

5.7. Na análise de currículo, a pontuação para a seleção dos candidatos, será atribuída 

conforme o quadro abaixo:  

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO 

CARGO NÍVEL SUPERIOR: ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO  

 (Peso 10) 

Título Valor de cada 
título 

Valor máximo 

a) Diploma, devidamente 
registrado, de especialização, 
mestrado e/ou doutorado 
(área afim) 

0,5 1,0 

b) Cursos de qualificação 
profissional na área de 
assistência social com carga 
horária igual ou superior a 
20h 

0,5 1,0 

c) Tempo de efetivo serviço 
na área de formação. 

0,5 (por semestre) 3,0 

d) Experiência no setor 0,5 (por semestre) 5,0 
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público na área da política de 
assistência social. 

 

5.8 a quantidade de candidatos aprovados se dará conforme dispõe o ANEXO I (quadro 

de vagas). 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DO RECURSO E DA CONTRATAÇÃO.  

 

6.1. A lista dos aprovados será divulgada no Diário Oficial do Município, na data provável 

do dia 31 de maio de 2021.  

 

6.2. Divulgada a lista dos aprovados, os reprovados poderão recorrer, de forma escrita, no 

prazo de 48 horas, enviando o recurso à Comissão de Seleção, através de site a ser 

disponibilizado em publicação específica. 

 

6.3 Após análises dos recursos ou escoado in albis o prazo recursal, a Comissão lavrará 

relatório final, constando a lista dos aprovados, devendo apresentar tal relatório ao 

Secretário de Gestão e Tecnologia, que, após parecer da Procuradoria Geral do 

Munícipio, encaminhará ao Prefeito municipal, para fins de homologação do resultado. 

Com a homologação, o resultado será divulgado definitivamente, devendo os aprovados 

comparecer ao Setor de Programação e Pessoal na Secretaria de Desenvolvimento 

Social na data a ser designada pela SDS, para fins de assinarem o instrumento do 

Contrato. 

 

6.4. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município, na data provável do 

dia 09 de junho de 2021. 

 

6.5. O candidato que não comparecer para assinatura do contrato dentro do prazo legal 

será desclassificado, salvo se apresentar justificativa plausível por escrito à Comissão de 

Seleção. 

 

6.6. Após o preenchimento das vagas constantes neste edital, havendo desistência de 

candidatos aprovados que ocupam vagas durante a validade da Seleção Pública 

Simplificada, poderá a Prefeitura de Ilhéus convocar candidatos aprovados, obedecendo 

rigorosamente a ordem de classificação. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

7.1. - Havendo empate entre os/as classificados/as, o desempate obedecerá à seguinte 

ordem, em favor do/a: 

a) Candidato/a com maior idade, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
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b) Candidato/a com maior pontuação obtida no item d da Tabela de Atribuição de Pontos; 

c) Candidato/a com maior pontuação obtida nos item b da Tabela de Atribuição de 

Pontos. 

d) Candidato/a com maior tempo de exercício profissional no cargo pretendido.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1. É proibida a contratação de servidores da Administração Municipal, bem como de 

empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, que já exerçam carga 

horária superior a 20 horas semanais, conforme dispõe o art. 6º da Lei Municipal nº 

3634/2012. 

8.2. De acordo com o art. 9º da Lei Municipal nº 3634/2012 será vedado ao contratado: 

a) receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

b) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

c) ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, sem a devida participação em 

processo seletivo, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia 

autorização, conforme determina o art. 5º. 

 

8.3. O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto ao Departamento de 

Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, durante o período 

de validade da Seleção, com vistas a facilitar o contato. 

 

8.4. Possíveis alterações no cronograma serão publicadas no Diário Oficial de Município. 

 

8.5. Este Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período. 

 

 

Rubenilton Santos Silva  

Secretário de Desenvolvimento Social 
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

 

Cargo 

Função/ 

Atribuições 

Jornad

a de 

trabalh

o 

 
Remuneraç

ão 

Formação  

Exigida 

 

Quantidad
e 

Assistente 

Social 

1.Elaborar, 

implementar, 

assessorar, 

coordenar e 

executar 

políticas 

sociais 

públicas. 

30h 

semana

is 

R$ 2.404,90 

(Dois Mil, 

quatrocentos 

e quatro 

reais e 

noventa 

centavos) 

Ensino 

superior 

completo em 

Serviço 

Social. 

Registro no 

órgão de 

classe. 

Contrataçã

o imediata: 

20 (vinte e 

uma) vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência.  

 

Cadastro 

Reserva: 

09 (nove) 

vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência. 
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Psicólogo 1. 

Desenvolver 

e executar 

atividades de 

nível 

superior, de 

execução 

qualificada, 

com o 

objetivo de 

reunir e 

interpor 

dados 

científicos 

relacionados 

ao 

comportamen

to humano, o 

diagnóstico, 

prognostico, 

e controle do 

comportamen

to do 

paciente;  

2. Colaborar 

na análise, 

interpretação 

do 

comportamen

to do 

paciente;  

30h 

semana

is 

R$ 2.404,90 

(Dois Mil, 

quatrocentos 

e quatro 

reais e 

noventa 

centavos) 

Ensino 

superior 

completo em 

Psicologia. 

Registro no 

órgão de 

classe e 

conheciment

o 

comprovado 

de política da 

Assistência 

Social. 

 

Contrataçã

o imediata: 

20 (vinte e 

uma) vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência.  

 

Cadastro 

Reserva: 

09 (nove) 

vagas 

ampla 

concorrênci

a e 01 

(uma) vaga 

para 

pessoas 

com 

deficiência. 
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3.Colaborar 

na análise, 

interpretação 

do 

comportamen

to urbano e 

auxiliando as 

diversas 

áreas. 
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ANEXO II 

Cronograma do Edital 

 

Evento Data Provável 

Inscrições  
13 a 19 de maio de 2021 

Resultado Preliminar  
31 de maio de 2021 

Recursos  
01 e 02 de junho de 2021 

Resultado Final  
09 de junho de 2021 
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ERRATA DO EXTRATO DO 3º  TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 

026/2018S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PUBLICADO NA DATA 

DE 03 DE MAIO DE 2021 – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO | EDIÇÃO N. 100 

CADERNO I 

 

 

ONDE SE LÊ  

 

 

 

 

 

 

 

LEIA-SE 

 

 

 

 

 

 

  

EXTRATO DO 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 
026/2018S 

EXTRATO DO 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 

026/2018S 
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Extrato ao  Contrato n° 043/2021 – Registro de Preço n° 013/2020 

 

 Contratante: Município de Ilhéus. 

 Contratado (a): D’TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP 

 CNPJ/CPF: 15.199.862/0001-62 
 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de refeições tipo quentinha para 
manutenção das secretarias municipais, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I), que juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento. 
 

Vigência : 20/04/2021 a 31/12/2021 

 

Data de assinatura: 20/04/2021 

 

Valor: R$ 278.520,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS ILHÉUS-
ABADI 

 CNPJ: 16.471.856/0001-85 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS ILHÉUS-ABADI, no sentido de fomentar o 

acesso à conteúdos educacionais em ambiente virtual, visando preparar os adolescentes 

para o mercado de trabalho, ENEM e concursos na faixa etária de 14 (catorze) a 17 

(dezessete) anos, devidamente identificados no Anexo II – Ajuste da Descrição Técnica 

do Projeto (itens 3 e 4), parte integrante deste termo de fomento, independente de sua 

transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 30.000,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO GRUPO DE CAPOEIRA LIBERDADE-PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

 CNPJ: 06.935.975/0001-98 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

GRUPO DE CAPOEIRA LIBERDADE-Programa Criança Feliz, para a realização de ações 

identificadas no Anexo I – identificação do Proponente (objetivo Geral), com a finalidade 

de “contribuir para a preservação e valorização da cultura popular afro-baiana a partir das 

práticas de capoeira, como forma de inclusão social de crianças e adolescentes em tempo 

de pandemia”, para o público alvo na faixa etária de 10 (dez) a 17 (dezessete) anos, em 

situação de vulnerabilidade social residentes em Ilhéus/Ba, que possuem acesso à 

internet. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 29.994,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE BODYBOARDING 

 CNPJ: 10.672.761/0001-43 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

ILHEENSE DE BODYBOARDING, para realização de ações que fomentem o 

desenvolvimento social para pessoas com deficiência através da criação do Primeiro 

Núcleo Audiovisual (PCD), mensagens de conscientização sobre o COVID-19, visando à 

autoestima e o empoderamento social para 20 (vinte) assistidos, na faixa etária de 05 

(cinco) a 17 (dezessete) anos bem como a distribuição de Kit’s com máscaras e álcool em 

gel, como mencionados no Anexo II – Descrição Técnica do Projeto, parte integrante 

deste termo de fomento, independente de sua transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 30.000,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ENTIDADE ONG – AMPARO MELHOR. 

 CNPJ: 11.174.599/0001-04 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ENTIDADE 

ONG – AMPARO MELHOR, no sentido de “atender às necessidades básicas de 

subsistência de 45 (quarenta e cinco) crianças e jovens entre a faixa etária de 07 (sete) a 

17 (dezessete) anos, com extensão às suas famílias e moradores da comunidade do Alto 

do Amparo, através de distribuição de cestas básicas, produtos de higiene pessoal para 

prevenção do Coronavírus, bem como conscientização das famílias a respeito das normas 

adequadas de segurança durante a pandemia”, identificada nos Anexos I e II, parte 

integrante deste Termo de Fomento, independente de sua transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 29.839,83 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 

 CNPJ: 15.156.557/0002-74 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, para “realizar a criação de 

vídeos interativos, com exibição por meio do Aplicativo Whatsapp, onde o público 

beneficiário, 133 (cento e trinta e três) crianças da Escola Daniel Rebouças, na faixa etária 

de 06 (seis) a 12 (doze) anos, terá maior alcance e relevância na informação de cuidados 

e proteção, bem como a importância dos devidos cuidados no tempo de pandemia de 

COVID-19, através de vídeoaulas realizadas pela equipe docente da Casa da Criança de 

forma explicativa e lúdica, abrangendo também seus familiares”. 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

Valor: R$ 30.000,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: BOA VISTA COMUNIDADE SOCIAL. 

 CNPJ: 27.774.080/0001-99 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a BOA VISTA 

COMUNIDADE SOCIAL, no sentido de “oportunizar aos adolescentes o aumento de sua 

renda familiar através dos cursos online de confeitaria, cocada, biscoito e 

reaproveitamento de alimentos, bem como orientá-los sobre a gravidez na adolescência, 

doenças sexualmente transmissíveis e COVID-19, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos de ambos os sexos, no total de 20 (vinte), nas comunidades da 

Mangueira e Paraguai, situadas no Bairro Nelson Costa”, identificados nos “objetivos”, 

parte integrante deste Termo de Fomento, independente de sua transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 29.972,43 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: CENTRO CULTURAL COMUNITÁRIO COSTA DO CACAU 

 CNPJ: 11.329.153/0001-01 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a CENTRO 

CULTURAL COMUNITÁRIO COSTA DO CACAU, para através do Projeto “Pão do 

Futuro”, qualificar 70 (setenta) adolescentes de 14 (catorze) a 17 (dezessete) anos 

através da capacitação profissional na área de doces e confeitaria, tendo em vista as 

oportunidades de geração de renda e o mercado de trabalho, nos termos devidamente 

mencionados no Anexo II – Descrição Técnica do Projeto, parte integrante deste Termo 

de Fomento, independente de sua transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 29.994,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: CENTRO DE APOIO AOS MENORES CARENTES DO TEOTÔNIO 
VILELA 

 CNPJ: 40.739.799/0001-57 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente o CENTRO DE 

APOIO AOS MENORES CARENTES DO TEOTÔNIO VILELA, para “fornecer 02 (duas) 

refeições diárias, 03 (três) vezes por semana (segunda, quarta e sexta), no período de 04 

(quatro) meses para 40 (quarenta) crianças na faixa etária de 03 (três) a 05 (cinco) anos e 

as suas famílias”, como medida de enfrentamento para impedir a insegurança alimentar e 

que a expansão da fome avance na comunidade onde o projeto acontecerá, tendo em 

vista a crise social gerada pela pandemia. 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

Valor: R$ 29.855,74 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO PROJETO TODO DIA É DIA DE COMPARTILHAR 

 CNPJ: 11.775.515/0001-80 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

PROJETO TODO DIA É DIA DE COMPARTILHAR, para através do “Projeto 

Compartilhar”, promover a inclusão social de 60 (sessenta) crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social em tempo de pandemia para práticas esportivas das 

periferias de Ilhéus, como mencionados nos tópicos do “Projeto da Própria Entidade”, que 

faz parte integrante deste termo de fomento, independente de sua transcrição. 

 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

 

Valor: R$ 29.960,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL 

 CNPJ: 46.250.411/0001-36 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a Fundação Fé e 

Alegria do Brasil, no sentido de “contribuir para com a integridade emocional, física e 

nutricional de crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos”, 

(mencionados no item VI- Público Alvo e Faixa Etária), parte integrante deste Termo de 

Fomento, independente de sua transcrição. 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

Valor: R$ 30.000,00 
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Extrato ao Termo de Fomento – Edital CMDCA 

 

 

 Concedente: Município de Ilhéus. 

 Convenente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL RESGATE 
SOLIDÁRIO 

 CNPJ: 26.741.484/0001-30 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo auxiliar financeiramente a ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE E CULTURAL RESGATE SOLIDÁRIO, visando desenvolver ação social e 

educativa para a promoção de cidadania e qualidade de vida, através do projeto cultura e 

arte, destinado a 14 (catorze) adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 13 (treze) 

a 17 (dezessete) anos, residentes no bairro do Iguape e adjacências, parte integrante 

deste termo de fomento, independente de sua transcrição. 

 

Vigência: 12/05/2021 a 12/11/2021 

 

Data de assinatura: 03/05/2021 

 

Valor: R$ 29.803,65 
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