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Decretos

DECRETO Nº 25 DE 22 DE MARÇO DE 2022.

Nomeia
Gestora
Escolar
da
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º - Nomear à Sra. ALINE THELMA DOS SANTOS, matrícula nº 814,
para cargo em comissão de GESTORA ESCOLAR, da Creche Criança Feliz
V da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 22 de março de
2022.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
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Portarias

PORTARIA Nº 10 DE 22 DE MARÇO DE 2022

Concede
Licença
sem
vencimento a servidora da
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder ao servidor efetivo o Sra. Rosigleide
Lima da Silva Queiroz, matrícula nº 558, licença sem
vencimentos, para atender interesse particular, pelo prazo
de 02 (dois) anos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 22 de março
de 2021.

Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal
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Apostilamentos

5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0241/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Luiz Ramos, 84 Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr.
Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e
domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de
direto público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba,
neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº
812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEOFILÂNDIA,
Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça Jose Luís Ramos, nº 84,
Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias de Oliveira portador do CPF
036.523.125-89 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 39 - Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 30.951.655/0001-06, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa,
MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562 inscrita no CNPJ nº 29556.844/0001-03, estabelecida na Rua Manoel
Joaquim de Moura, nº 221, centro – Teofilândia – Ba – CEP 48.770.000, nesta cidade, neste ato representada por seu
proprietário o Sr. Michel Rocha Silva Oliveira inscrito CPF nº 043.541.595.62 e RG nº 0494315197 SSP/BA, residente na
cidade de Teofilândia - Ba, neste ato representada por seu proprietário o Sr. Armando Cezar Oliveira inscrito CPF nº
246.766.165-20 e RG nº 0184694850 SSP/BA, residente na cidade de Teofilândia - Ba doravante denominada
CONTRATADA, firmam a presente TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme disposições constantes do Contrato
nº 0241/2021, sujeitando-se os contratantes à Lei F;ederal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO DE APOSTILAMENTO é a transferência de saldos dos quantitativos de CCARNES E
DERIVADO das secretarias de Educação e Cultura e de Assistência Social abaixo identificadas visando atender as
demandas da Secretaria municipal de Saúde, conforme quantitativo descrito abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
VL
UNIT

ITEM

1

CARNE, bovina, ACEM, resfriada, sem osso.
Embalada em porções de aproximadamente 04 kg
e 02 kg, isenta de tecidos inferiores (ossos,
cartilagens, gordura parcial (máx. 10% de sebo e
gordura)., aponeuroses, tendões, coágulos, nodos
linfáticos), fresca, sem aditivos ( corantes e
conservantes) e coadjuvantes , sem alterações
nas características organolépticas do gênero (cor,
sabor, textura). Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua entrega. O
produto deverá estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do Ministério da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem

R$
25,50

TRANSF.
SALDO
DA SEC.
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EDUC.
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2

3

4

contendo no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote e data ou prazo de validade.
CARNE, bovina, PATINHO, resfriada, sem osso.
Embalada em porções de aproximadamente 04
kg e 02 kg, isenta de tecidos inferiores (ossos,
cartilagens, gordura parcial (máx. 10% de sebo e
gordura)., aponeuroses, tendões, coágulos, nodos
linfáticos), fresca, sem aditivos (corantes e
conservantes) e coadjuvantes, sem alterações nas
características organolépticas do gênero (cor,
sabor, textura). Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua entrega. O
produto deverá estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do Ministério da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote e data ou prazo de validade.
Peito de frango com osso. Congelado, limpo,
sem tempero, isentos de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que sejam improprias ao
consumo e que alterem suas características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas),acondicionado
embalagens
transparentes. Produto congelado em embalagem
plástica com 01 kg. Embalagem fechada sem
alterações, sem tempero, sem alterações nas
características organolépticas do gênero (cor,
sabor, textura) inspecionado pelos órgãos
competentes. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico resistente, com rotulagem
constando dados como identificação do produto,
marca do fabricante, número do serviço de
inspeção sanitária do estabelecimento produtor,
lote, data de validade, peso líquido da embalagem
e do produto.
FRANGO CONGELADO. Apresentar consistência
firme não amolecida, odor e cor característicos,
cor amarelo-rosado. Produto congelado em
embalagem plástica contendo no minimo 6g.
Embalagem fechada sem alterações, sem
tempero, sem alterações nas características
organolépticas do gênero (cor, sabor, textura)
inspecionado pelos órgãos competentes.
Acondicionada em embalagem de polietileno
atóxico resistente, com rotulagem constando

R$
34,80
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dados como identificação do produto, marca do
fabricante, número do serviço de inspeção
sanitária do estabelecimento produtor, lote, data
de validade, peso líquido da embalagem e do
produto.
LINGUIÇA - DEFUMADA, preparada com carne
suína, com aspecto normal, de boa qualidade,
sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, mantida em refrigeração e
temperatura adequada, acondicionada em
acondicionada em saco de polietileno, validade do
produto não poderá ser superior a 3 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O
produto deverá estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, número do lote, data
de fabricação e data ou prazo de validade.
Emabalagem à vácuo de 2 a 5 kg.
Carne de bovina, moída, dianteira sem osso tipo
músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo,
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, embalada em embalagem própria, sem
sujidades e ação de micróbios, com no máximo
10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg
transparente e resistente. Acondicionado em filme
de PVC transparente ou saco plástico
transparente, validade do produto não poderá ser
superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega. O produto deverá estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número do lote e data ou prazo de
validade.
Bisteca Suina, congelada, cortada em bifes de 1º
qualidade. A carne suína deverá conter no máximo
5% de gordura, ser isenta de cartilagens e conter
no máximo 3% de aponevroses. Com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em
embalagem própria, sem sujidades e ação de
micróbios. Embalada
em porções de
aproximadamente 04 kg e 02 kg. Acondicionado
em filme de PVC transparente ou saco plástico
transparente, validade do produto não poderá ser
superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
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9

10

entrega. O produto deverá estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número do lote e data ou prazo de
validade.
LINGUIÇA, TIPO JOSEFINA. Linguiça Calabresa
fina elaborada com carne suína selecionada,
temperos especiais e defumada . Empacotada à
vácuo em embalagem plástica de 2 a 2,5 kg. Com
certificado de Inspeção Estadual ou Federal.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir
da entrega do produto. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade.
Corvina. Peixe cortado em posta mínimo de 02
cm, limpa e congelada, sem aditivos ou
conservantes. Aspecto: próprio da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor:
próprio, isento de parasitos, larvas, fungos e sem
odor e sabor de ranço. Embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo. A validade do
produto não poderá ser inferior a 6 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O
produto deverá estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote e data ou prazo de validade. Emabalagem
contendo no minimo 2 kg.
Charque; CARNE BOVINA SALGADA , curada,
dessecada, produto em embalagem original á
vácuo com 500g, não deve apresentar odor de
ranço, nem depósitos de líquidos na embalagem
primaria, devendo se apresentar em perfeito
estado de conservação. O produto deverá estar
em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
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pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número do lote e data ou prazo de
validade.
SALSICHA DE FRANGO,
Características
técnicas: produto da emulsão de carne de frango,
em forma de gomos embutidos em tripa
artificialmente cozida, defumada e descascada.
Produto com sabor, odor e cor característicos do
produto de boa qualidade, congelado ou
resfriado*, em embalagem transparente resistente,
com fechamento à vácuo ou outro fechamento
bem lacrado, com denominação do nome do
produto, fabricante, endereço, registro no
Ministério da Agricultura (SIF, IMA), data de
fabricação e validade. Embalados de 2 kg a 5 kg.
Presunto cozido, fatiado, sem gordura, com cor,
odor e sabor característico do produto, de boa
qualidade, em embalagem do tipo bandeja de
isopor com filme plástico devidamente identificado
com a marca do produto, peso e com dados de
identificação, data de fabricação e de validade,
peso liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em
embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de
acordo com o fabricante) e adequadas,
respeitando a características do produto. De modo
que as embalagens não se apresente alteradas.
Embalagens contendo 500g ou 1 kg fatiados.
Queijo mussarela, fatiado,
boa qualidade,
fatiada, em embalagem do tipo bandeja de isopor
com filme plástico devidamente identificado com a
marca do produto, peso e com dados de
identificação, data de fabricação e de validade,
peso liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em
embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de
acordo com o fabricante) e adequadas,
respeitando a características do produto. De modo
que as embalagens não se apresente alteradas.
Embalagens contendo 500g ou 1 kg fatiados
Fígado de boi resfriado, embalagem com 1Kg
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento
de manchas esverdeadas, embalada em
embalagem própria, sem sujidades e ação de
micróbios. Certificado de Inspeção Sanitária.
Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador,
número do lote e data ou prazo de validade.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: congelada.
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Apresentar consistência firme não amolecida, odor
e cor característicos, cor amarelo-rosado. Produto
congelado em embalagem plástica com 01 kg.
Embalagem fechada sem alterações, sem
tempero, sem alterações nas características
organolépticas do gênero (cor, sabor, textura)
inspecionado pelos órgãos competentes.
Acondicionada em embalagem de polietileno
atóxico resistente, com rotulagem constando
dados como identificação do produto, marca do
fabricante, número do serviço de inspeção
sanitária do estabelecimento produtor, lote, data
de validade, peso líquido da embalagem e do
produto.

11,80

1.711,00

R$
26.350,20
II – Tal apostilamento se faz necessário para garantir o FORNECIMENTO de carnes e dervidos ao hospital municipal,
gerando assim um acréscimo na dotação da citada secretaria de Saúde no valor de R$ 25.932,70
III – O presente apostilamento tem respaldo no Art. 65, inciso II, §8º da Lei 8.666/93
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original firmado em 13/07/2021
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente TERMO DE APOSTILAMENTO, será competente o foro da
Comarca de Teofilândia - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE APOSTILAMENTO em 02 vias de
iguais, teor e forma.

Teofilândia - Bahia, 07 de Março de 2022
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE
ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562
Michel Rocha Silva Oliveira - empresário– CONTRATADO

TESTEMUNHAS: __________________________
CPF

______________________
CP
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