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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 022/2020

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 de Balança Digital, Pallet e material para avaliação antropométrica, no intuito de objetivar as
avaliações nutricionais dos educandos, pela equipe da Superintendência de Alimentação Escolar da
Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Sistema Público 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 agosto de 2020.

Fica ressalvado que a 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 e demais normas aplicáveis à espécie, no que couber.

Cairu-BA, 29 de julho 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: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________

ITEM
01

02

03

ESPECIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS
BALANÇA
DIGITAL
PROFISSIONAL PORTÁTIL MODELO:
BK-200FM/
DIMENSÕES: 35 X 41 X 55 (C
X L X A)/PESO: 6KG/
ALIMENTAÇÃO:
BATERIA
RECARREGÁVEL
INTERNA
DE 6 VOLTS/
PINTURA: ELETROSTÁTICA A
PÓ/MATERIAL: PLATAFORMA
E TAMPA DA PLATAFORMA
EM
CHAPA
DE
AÇO
CARBONO 1020/
GARANTIA: 12 MESES/ 220V
NÃO ULTRAPASSAR O PESO
MÁXIMO SUPORTADO (ATÉ
200KG)
INDICADO
PARA
ACOMPANHAR
E
MONITORAR EVOLUÇÃO OU
MESMO A PERCA DE PESO.
PALLET
PLÁSTICO
–
PRODUZIDO
EM
PP
–
MATERIAL RECICLADO;PE –
MATERIAL RECICLADO;PE –
MATERIAL
VIRGEM;PE
–
CÂMARA
FRIA
-40ºC/
DIMENSÕES: 1200MM (C) X
1000MM
(L)
X
165MM
(A)/PESO DO PALLET: 14
KG./CARGA ESTÁTICA: 7500
KG./CARGA DINÂMICA: 3000
KG./ESTANTES: 800
KG./MATERIAIS: POLIETILEN
O E POLIPROPILENO./ COR
PRETO/
GARANTIA:
3
MESES.
ESTADIÔMETRO PORTÁTIL -

UNID

QUANT

UND

01

UND

50

UND

01

INDICAÇÃO
DA MARCA

R$ UNIT

R$
TOTAL
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04

BASE E PEÇAS EM ABS
LEVE
E
ALTAMENTE
RESISTÍVEL/AFERIÇÃO:
20CM
A
210
CM/GRADUAÇÃO:
0,1
CM/PESO APROXIMADO - 2,6
KG/DIMENSÕES SEM CAIXA:
LARG 36CM X COMP 67 X
ALT 13CM.
FITA/TRENA
ANTROPOMÉTRICA
INELÁSTICA–TRENA
COM
1,50M/FIBRA
DE
VIDRO
INELÁSTICA/PENDULO
GULICK
(COM
MOLA
INTERNA).

UND

04

VALOR TOTAL R$

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social,
endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU)
como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal,
que, quando aceita, não pode ser alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das condições aqui
estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes sujeitas as penalidades prevista
na legislação aplicável.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação pela
unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de Balança Digital, Pallet e material para
avaliação antropométrica, no intuito de objetivar as avaliações nutricionais dos educandos, pela equipe
da Superintendência de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação pertencente ao
Sistema Público do Município de Cairu – Bahia.
2. NECESSIDADE:
A Secretaria de Educação no intuito de aferir as necessidades da Superintendência de Alimentação
Escolar, que precisam avaliar cuidadosamente a alimentação distribuída aos alunos, justifica a
necessidade para aquisição de Balança Digital, Pallet e material para avaliação antropométrica,
objetivando os cuidados com a saúde dos educandos do Sistema Público de Ensino do Município de
Cairu.
3. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO:
O Município de Cairu é caracterizado por peculiaridades geográficas por ser um município Arquipélago,
no qual a forma de locomoção é realizada em maior parte, através de transportes aquáticos e
transporte terrestre no interior das ilhas. O Município apresenta uma área de 448,818 Km², com uma
população estimada em 18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes (IBGE, 2019)
englobando todo o arquipélago de Tinharé e Ilha de Boipeba, distribuídos entre os distritos, povoados e
comunidades do Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião,
Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede. Apesar dos atrativos naturais,
culturais e históricos, o município de Cairu, assim como os demais municípios baianos, ainda
enfrentam desafios a serem vencidos com a finalidade de oferecer a seus habitantes uma saudável
qualidade de vida, principalmente no que se refere à educação, saúde, esporte, lazer, cultura, trabalho
e renda, entre outros.
A maioria das escolas municipais localiza-se na zona costeira e algumas delas são de difícil acesso por
estarem localizadas em ilhas distantes de sede. Dentre essas unidades escolares 12 (doze) são
consideradas de pequeno porte por possuir menos de 100 (cem) alunos matriculados, 09 (nove) são
consideradas de médio porte por possuir até 300 (trezentos) alunos e 05 (cinco) de grande porte por ter
mais de 300 (trezentos) alunos com efetiva matrícula. Dispõe de um Sistema de Ensino que oferece a
Educação Básica nos níveis da Educação Infantil em Creches e Pré-Escola, Ensino Fundamental de 09
(nove) anos, bem como a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, Tempos Formativos I,
II, III, IV e V.
Quadro do Censo de 2019
Quantitativos de alunos
Modalidade

Nº de alunos

Educação Infantil

1.294

Fundamental I

1.736

Fundamental II

1.261

EJA

336
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TOTAL

4.627

Na linha de politicas públicas de implementação na Educação como modalidade da educação Infantil e
básica são efetivadas a exemplo da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que legaliza direitos
para a educação, que define o currículo, a concepção social e histórica de crianças e jovens,
Parâmetros Nacionais de qualidade para Educação básica que norteia a qualidade do espaço, o
atendimento de acordo a série, idade e números de alunos por sala, dentre outros.
O investimento em educação é estabelecido por Lei e seu cumprimento é de fundamental interesse
para o bem comum. A Lei de Diretrizes e Bases- LDB, Lei n°. 9393/96, estabelece em seu artigo 69. “A
União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita
resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público.” ainda no § 4º “As diferenças entre a receita e a despesa previstas
e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios,
serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro”. Investir na educação é garantia
de desenvolvimento para o próprio município.
A Secretaria Educação no intuito de aferir as necessidades da Avaliação Nutricional dos alunos,
justifica a necessidade de aquisição de Balança Digital, Pallet e material para avaliação antropométrica,
para assegurar o emprego da alimentação saudável pela equipe da Superintendência de Alimentação
da Secretaria de Educação, a fim de promover a saúde no ambiente escolar e a redução da incidência
de doenças e agravos crônicos e não transmissíveis, tais como obesidade, hipertensão arterial e
diabetes, considerando os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação, que discorre sobre
tratamento, espaços e materiais adequados para a alimentação escolar.
A sugestão é que esses dados sejam utilizados como referencia para o desenvolvimento de projetos de
promoção de alimentos saudável e de praticas de atividades físicas no estabelecimento de ensino,
contribuindo assim para a melhoria dos indicadores antropométricos, bem como no registro do
Programa de Saúde na Escola (PSE).
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Nutrição (CFN) de nº 380/2005: “Dispõe sobre a
definição das áreas de atuação do Nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos
de referencia, por áreas de atuação, e dá outras providencias”
Muito embora os expedientes estejam reduzidos, ainda há frentes de trabalhos indispensáveis no
combate ao COVID 19, haja visto a continuidade de serviços internos no setor da Superintendência de
Alimentação Escolar, distribuição de Kits de alimentação, assim como entrega de materiais comprados
antes da Pandemia e trabalhos internos da Secretaria de Educação, além das ações pedagógicas em
elaborar e envio para os alunos do ensino infantil e Básico as atividades extra classe para a
continuidade curricular educacional.
Dessa forma compete a Secretaria de Educação garantir o equilíbrio nutricional, para assegurar a
execução de serviços de distribuição de distribuição de merenda Escolar no retorno do ano letivo,
assim como a distribuição de kits de gêneros alimentícios, durante o período da Pandemia (Covid 19),
garantindo a estrutura adequada para o desenvolvimento e organização, suprindo as necessidades de
cada unidade oferecendo condições de trabalho aos profissionais da área na preservação da saúde e
bem estar, considerando a Resolução, do Ministério da Educação de nº 2 de 09 de Abril de 2020:
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“Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante o período de
estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid19.”
“A publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus – Covid-19;”
“A publicação da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de
situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE aos pais ou responsáveis dos
estudantes das escolas públicas de educação básica.”
Consideramos também, seguir todas as recomendações sanitárias dos órgãos de saúde desde o
recebimento dos produtos até a entrega dos kits, para que todo o processo nutricional seja avaliado de
acordo a necessidade dos educandos, com avaliação antropométrica em todas as Unidades garantindo
a integridade física e a qualidade de vida dos mesmos.
Portanto, a presente solicitação para chamada pública se justifica pela necessidade da aquisição de
Balança Digital, Pallet e material para avaliação antropométrica, com o intuito de objetivar de forma
emergencial as necessidades de atendimento a execução de serviços de distribuição de merenda
escolar e kits de gêneros alimentícios, de forma saudável, pela equipe da Superintendência de
Alimentação nas Unidades da Secretaria de Educação. Essa chamada pública constitui-se na
alternativa mais eficiente e eficaz para a Secretaria de Educação, na sua tarefa de zelar pelas ações
educacionais desenvolvidas pelo Sistema Público do Município de Cairu, mantendo assim
adequadamente a segurança e qualidade de vida para todos os alunos da Rede de Ensino do
Município.
4. OBJETIVOS:
x

Assegurar a estrutura saudável para os educandos;

x

Assegurar a organização dos espaços públicos educacionais;

x
Suprir as necessidades de avaliação antropométrica da Superintendência de Alimentação da
Secretaria de Educação;
x
Oferecer condições de qualidade de vida aos educandos e trabalho aos profissionais ligados à
rede pública de atendimento do município visando a qualidade de vida;
x
Adquirir Balança Digital, Pallet e material para avaliação antropométrica, para suprir as
necessidades das Unidades do Sistema público de Ensino do Município de Cairu - Ba.
5. BASE LEGAL:
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar
nº 123/2006, e demais normas aplicáveis a espécie, no que couber.
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6. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL MODELO:BK-200FM/ DIMENSÕES: 35 X 41 X 55 (C X L
X A)/PESO: 6KG/
ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA
DE 6 VOLTS/
PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ/MATERIAL:
PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA
DE AÇO CARBONO 1020/
GARANTIA: 12 MESES/ 220V
NÃO ULTRAPASSAR O PESO MÁXIMO SUPORTADO
(ATÉ 200KG)
- INDICADO PARA ACOMPANHAR E MONITORAR
EVOLUÇÃO OU MESMO A PERCA DE PESO.
PALLET PLÁSTICO – PRODUZIDO EM PP – MATERIAL
RECICLADO;PE – MATERIAL RECICLADO;PE –
MATERIAL VIRGEM;PE – CÂMARA FRIA -40ºC/
DIMENSÕES: 1200MM (C) X 1000MM (L) X 165MM
(A)/PESO DO PALLET: 14 KG./CARGA ESTÁTICA: 7500
KG./CARGA
DINÂMICA: 3000
KG./ESTANTES: 800
KG./MATERIAIS: POLIETILENO E POLIPROPILENO./
COR PRETO/ GARANTIA: 3 MESES.
ESTADIÔMETRO PORTÁTIL BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE
RESISTÍVEL/AFERIÇÃO:
20CM
A
210
CM/GRADUAÇÃO: 0,1 CM/PESO APROXIMADO - 2,6
KG/DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67
X ALT 13CM.
FITA//TRENA ANTROPOMÉTRICA INELÁSTICA –
TRENA
COM
1,50M/FIBRA
DE
VIDRO
INELÁSTICA/PENDULO
GULICK
(COM
MOLA
INTERNA).

QUANT

01

50

01

04

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
O prazo de entrega dos equipamentos objeto referenciado será de até 15 (quinze) dias a contar da
data da solicitação emitida pela Contratante, e deverá ser entregue na Sede da Secretaria Municipal de
Educação - Praça Marechal Deodoro, nº 02, Cairu – BA.
Para entrega dos equipamentos deverão estar incluídos todos os custos, transporte, frete, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
Contrato.
8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
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E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste termo por determinação legal,
obriga-se a:
a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à aquisição dos equipamentos;
b) Efetuar o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da entrega dos equipamentos;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir
após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A empresa contratada será designada ao fornecimento, zelando pela boa qualidade dos equipamentos,
prazo de entrega e horário. Deverá ainda entregar dos equipamentos de acordo com especificações
apresentadas na tabela Termo de Referência.
A CONTRATADA, além das obrigações consideradas contidas neste Termo de Referência, obriga-se
a:
a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do material, exceto quando
isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência;
b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas
todas as condições de habilitação exigidas no Edital (art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93);
c) Prestar garantia mínima dos equipamentos de 06 (seis) meses;
11. SANÇÕES:
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Termo de Referência
sujeita a contratada 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 nº 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
neste termo, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
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12. CONDIÇÕES GERAIS:
a)
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico;
b)
A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a critério
de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste ato;
c)
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.
d)
O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.
A empresa interessada deverá apresentar a documentação relacionada a seguir:
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/ConsultaPublica.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).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x
x
x
x
x
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.
Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta licitação,
expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
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).

Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
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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/).

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).

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Ana Rosa Ferreira de Jesus.
Função: Diretora Adjunta de Políticas, Programas e Projetos Educacionais.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br

14. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
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