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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 017/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto

Municipal

nº

3.801/2020

(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0), com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de
mercado visando a aquisição emergencial de Equipamento de Proteção Individual
para os trabalhadores do SUAS lotados na Secretaria Municipal de Políticas Sociais
do município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da
presente chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 / RAMAL 208.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada
com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser
encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o
dia 05 de junho de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços
de mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto
de posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Federal nº
10.520/2002 e Pela Lei Federal nº 13.979/2020, no que couber.
Cairu-BA, 02 de junho de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: ___________________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
CIDADE: _________________________________________________________
TELEFONE: _________________________E-MAIL: _______________________

ITEM

R$ UNIT

R$ TOTAL

DESCRIÇÃO
DOS
MATERIAIS
UNID. QUANT
01
Máscara
cirúrgica
descartável
simples,
retangular caixa com 100
cx
06
und.
02
Máscara PFFE2
Und
24
03
Máscara protetor facial, face
Unid
20
shield
04
Álcool etílico 70% 1 litro
Und
17
05
Álcool Gel 70 antisséptico
instantâneo para mãos 1L
Und
12
06
Luva
de
procedimento,
cx
03
tamanho M, cx com 100
unidades
07
Luva
de
procedimento,
tamanho G, cx com 100
cx
03
unidades
08
Óculos
de
proteção
und
15
individual transparente
09
Touca descartável pacote
pct
03
com 100 und
10
Avental
descartável
de
03
manga longa, pacote com 10 pct
unidades
VALOR TOTAL R$

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 15 (QUINZE) DIAS.
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A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa,
contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma imediata em no máximo de
03 (três) dias, contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE
FORNECIMENTO).
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento
em desacordo com as especificações.
O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias contados do recebimento e da
aprovação pela unidade interessada.
A empresa deverá apresentar a documentação relacionada a seguir:
1. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x

x

x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação
pessoal
com
foto) do(s)
sócio(s)
da
empresa.
Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física
(CPF), expedido pela Secretaria da Receita Federal e obtida no site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/Consult
aPublica.asp) - emissão não superior a 30 dias.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na
qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de
atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia
poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente
atualizada (emissão não superior a 30 dias).

2. Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual.
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x
x
x

x

x

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União,
Receita Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da
Receita Federal.
Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

3. Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta)
dias da abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça
(http://www5.tjba.jus.br/).

4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
x

Declaração firmada pelo representante legal da empresa para cumprimento da
exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao
artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do
Decreto Federal n° 4.358/02 (DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR).

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Aquisição emergencial de Equipamento de Proteção Individual para os trabalhadores
do SUAS lotados na Secretaria Municipal de Políticas Sociais do município de Cairu,
Estado da Bahia.
2 – NECESSIDADE
Constatado que a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação
mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e
do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância
que o Estado brasileiro deve garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover
a integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema
Único de Saúde.
Para tanto, no âmbito municipal com a confirmação do primeiro caso de COVID-19,
divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu com o Comitê Municipal de
Prevenção e Controle da Covid-19 após recebimento do resultado positivo do LACEN
(Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia) no dia 11 de maio de 2020, faz-se
necessário reforçar as medidas protetivas para todos os trabalhadores do SUAS no
exercício profissional destes serviços essenciais aos cairuenses.
Na oportunidade, a gestão municipal pactuou com o Ministério da Cidadania, por meio
da Secretaria Nacional de Assistência Social, da Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social, através do termo de aceite e adesão para o repasse
emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais
municipais devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, conforme Portaria MC nº
369/GM/MC, de 29 de abril de 2020, para viabilizar a aquisição emergencial de
Equipamento de Proteção Individual para os trabalhadores do SUAS lotados na
Secretaria Municipal de Políticas Sociais do município de Cairu, nas quantidades,
especificações e valores estabelecidos nos moldes deste termo.
3 – JUSTIFICATIVA
O município de Cairu está situado na Costa do Dendê, à margem da rodovia BA –
001, faz limites com Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e o Oceano Atlântico. Integra o
TI – Território de Identidade do Baixo Sul, que compreende 14 municípios: Aratuípe,
Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte,
Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães.
Possui uma população estimada em 18.176 pessoas (IBGE 2019), distribuídas entre
os distritos e as localidades de Morro de São Paulo, Gamboa, Galeão, Garapuá,
Canavieiras, Boipeba, São Sebastião, Cairu Sede, Torrinhas e Tapuais entre as quais
existem comunidades tradicionais: Quilombola, Indígena, Fundo de Pasto e
Ribeirinha, totalizando 500 famílias.
Tem como característica um baixo grau de diversidade dos setores econômicos,
prevalecendo um reduzido aproveitamento dos recursos naturais. A economia
municipal é apoiada em setores ligados à: agricultura e extrativismo, pesca, turismo e
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exploração de gás natural na plataforma continental. O município, pelas suas
características geográficas – é formada por várias ilhas, apresentando uma grande
dispersão e isolamento entre as localidades, em virtude da dificuldade de acesso e
transporte. Este isolamento é, certamente, um dos maiores entraves ao
desenvolvimento econômico e social do município.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu executa o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) através de uma gestão descentralizada políticaadministrativa com autonomia municipal na formulação, execução, financiamento e
controle, em conjunto com os conselhos municipais, dos serviços socioassistenciais
ofertados e consolidados pela Políticas Públicas Municipal da Assistência Social
tendo como parâmetro fundamental a legalidade da Constituição Federal de 1988 e
na LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, onde a assistência social é descrita
como Política de Seguridade Social não contributiva, direito do cidadão e dever do
Estado.
Sendo que as famílias e indivíduos deixam de ser considerados como responsáveis
pelas situações de vulnerabilidade e risco a que estão submetidos, porque se
compreende que tais situações são resultantes da ausência ou precariedade de
acesso a bens, serviços e riquezas que são produzidas por todos os cidadãos
brasileiros.
Assim, suas necessidades individuais e coletivas são entendidas como direitos, que
devem ser atendidas pelo Poder Público e em complementação, pela sociedade civil.
A proteção social e a defesa de direitos são objetivos dessa política e devem ser
garantidas a todos os brasileiros, de forma gratuita, independentemente de qualquer
contribuição ou contraprestação, de condição sócio-econômica, de orientação sexual,
de gênero, de raça, etc. Deve ser disponibilizada sem distinção, com o mesmo nível
de qualidade em todos os territórios urbanos e rurais, mas ao mesmo tempo,
respeitando as especificidades locais e regionais e as particularidades de cada
população.
Com a promulgação da lei n º 12.435 do SUAS, ficou definido que a Proteção Social
Básica além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF), oferta-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a
fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidade e risco social.
Neste contexto a SEMPS – Secretaria Municipal de Políticas Sociais está
organizada da seguinte forma: Programas, Projetos e Serviços da Proteção
Social Básica e Benefícios Socioassistenciais e do Programa Bolsa Família.
Em relação aos Serviços da Proteção Social Básica que tem como objetivo a
prevenção de situações de risco social e violação de direitos humanos, assistindo os
cidadãos Cairuenses por meio do desenvolvimento de potencialidades humanas,
acesso aos serviços públicos no reconhecimento dos direitos sociais e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através do desenvolvimento do
PAIF – Programa Integral à Família executado nos CRAS – Centros de Referência da
Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Familiares e Comunitários.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
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Considerando a Portaria Federal nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19) e todos os
demais atos normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive
o decreto nº 3976/2020.
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Coronavírus.
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona
vírus.
Considerando que a saúde é um direito constitucionalmente previsto, conforme artigo
6º, da Carta Magna Federal, bem como constitui corolário de direitos fundamentais, a
exemplo do direito à vida, donde provém a impossibilidade de sua tutela ser objeto de
eventual mitigação;
Considerando o decreto federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, no Art. 3º, onde
as medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
Considerando que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção
social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de cuidados integrais com a saúde
da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde – SUS;
Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação
mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e
do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de
o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover
a integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema
Único de Saúde;
Considerando que a rede socioassistencial é o conjunto integrado da oferta de
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a
articulação entre todas as unidades do SUAS.
Conforme a portaria nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social, no art. 2º, onde a oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais, no âmbito municipal, deverá ser garantida àqueles que
necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e
saúde dos usuários e profissionais do SUAS, destaca-se as seguintes medidas
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adotadas, de acordo com esta portaria no art. 3º, pela Secretaria Municipal de
Políticas Sociais de Cairu:
1. adoção de regime de jornada em turnos de revezamento em que se promova
melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo de evitar a
concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;
2. adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a
disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, recomendados pelo Ministério da Saúde;
3. flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de
Referência da Assistência Social – CRAS com vistas a reduzir a circulação de
pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
4. suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas,
entre outras atividades coletivas.
Ressalto o termo de aceite pactuado pelo município de Cairu e o Ministério da
Cidadania no dia de maio de 2020 para aquisição emergencial de Equipamento de
Proteção Individual para os trabalhadores do SUAS lotados na Secretaria Municipal
de Políticas Sociais do município de Cairu.
Ademais, no âmbito municipal com a confirmação do primeiro caso de COVID-19,
divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu com o Comitê Municipal de
Prevenção e Controle da Covid-19 após recebimento do resultado positivo do LACEN
(Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia) no dia 11 de maio de 2020, faz-se
necessário reforçar as medidas protetivas para todos os trabalhadores do SUAS no
exercício profissional destes serviços essenciais aos cairuenses.
Assim, considera-se de extrema necessidade a contratação de empresas comerciais
para aquisição emergencial de Equipamento de Proteção Individual para os
trabalhadores do SUAS lotados na Secretaria Municipal de Políticas Sociais do
município de Cairu.
4- OBJETIVO
x Garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à
população mais vulnerável e
em risco social na pandemia do coronavírus;
x Assegurar Equipamentos de Proteção Individual para os trabalhadores do SUAS
mediante portaria federal nº 337, de 24 de março de 2020;
x Cumprir as determinações pactuadas com o Ministério da Cidadania através do
Termo de Aceite na aquisição de EPI para os trabalhadores do SUAS;
x Crontratar empresas comerciais com valores compatíveis com preço de mercado e
qualidade do produto solicitadas nos moldes deste termo;
5– BASE LEGAL
O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência terá amparo legal,
integralmente, na Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração
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Pública, mas poderá considerar a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Assim, este processo irá atender a demanda da Secretaria Municipal de Políticas
Sociais e o termo de aceite do Ministério da Cidadania na aquisição emergencial de
Equipamento de Proteção Individual para os trabalhadores do SUAS lotados na
Secretaria Municipal de Políticas Sociais do município de Cairu

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:
9 Quanto a especificação do produto:

UNID.

QUANT

cx

06

Und
Unid
Und

24
20
17

Álcool Gel 70 antisséptico instantâneo para mãos 1L
Luva de procedimento, tamanho M, cx com 100 unidades

Und
cx

12
03

Luva de procedimento, tamanho G, cx com 100 unidades
Óculos de proteção individual transparente
Touca descartável pacote com 100 und
Avental descartável de manga longa, pacote com 10 unidades

cx
und
pct
pct

03
15
03
03

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
Máscara cirúrgica descartável simples, retangular caixa com
100 und.
Máscara PFFE2
Máscara protetor facial, face shield
Álcool etílico 70% 1 litro

7 - CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO/EXECUÇÃO/PRAZOS
Os produtos deverão ser entregues de forma imediata em um prazo máximo de até 03
(três) dias, a contar da Ordem de Fornecimento, na Sede do município, na Secretaria
Municipal de Políticas Sociais, correndo por sua conta todas as despesas de
transporte terrestre e marítimo, bem como todas e quaisquer despesas necessárias
ao cumprimento do objeto.

8 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
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9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;
b) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da
entrega do objeto, com competência para atestar o efetivo serviço bem como
anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c) Efetuar, no prazo de 08 (oito) dias, o pagamento, oriundos do fornecimento.
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega total do(s) material(is) no prazo estipulado;
11 - SANÇÕES:
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a contratada
está sujeita a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e
alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho;
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias
de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em
dobro na reincidência.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os
seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de
acordo com a legislação aplicável à espécie.
b. O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita
e exclusiva fiscalização.
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c. A Comissão técnica, formado por representantes da Administração, presentes no
dia de realização da presente licitação, deverá atestar a compatibilidade das
propostas, com o exigido neste edital.
d. A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada
para efeito de julgamento.
e. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação
ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
f. A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede
da empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o
certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição
essencial para homologação e contratação.
13 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
Superintendente da Secretária Municipal de Políticas Sociais
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
14 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Aprovação: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
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