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OUTROS

TERMO ADITIVO/CONTRATOS/DISPENSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03-342-2019. TOMADA DE PREÇO Nº 03-2019TP. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
DONA JULIA MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADO: PRADO ANDRADE ENGENHARIA LTDA.
PRAZO: ATÉ 31/12/2020. CACULÉ, 31 DE MARÇO DE 2020.

CONTRATO 335-2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SALA DE VACINA ATENDENDO A
POPULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E GRIPE INICIADA EM 02 DE
MARÇO DE 2020 NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS . CONTRATADO:
ROSA APARECIDA DE SOUZA. VALOR: 4.180,00. PRAZO: 02/03/2020 ATÉ 30/06/2020. CACULÉ, 02 DE
MARÇO DE 2020.

CONTRATO 346A-2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NÍVEL I PARA COBRIR
LICENÇA INSS DA PROFESSORA MARIA JOSÉ NASCIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS
FERNANDES DE BRITO, ALÉM DE OUTRAS FUNÇÕES QUE VIEREM A SER OBJETO DE ORDENS
VERBAIS, CARTAS OU AVISOS, SEGUNDO AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, DESDE QUE
COMPATÍVEIS COM A SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL . CONTRATADO: JULIANA FARIAS NETO
MONTALVÃO . VALOR: 4.359,00. PRAZO: 16/03/2020 ATÉ 15/06/2020. CACULÉ, 16 DE MARÇO DE 2020.

DISPENSA 47-2020D. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO ÁLCOOL EM GEL PARA
ATENDER AS DEMANDAS DE PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE À PANDEMIA DO
(CORONAVIRUS) COVID-19 NO MUNICÍPIO. CONTRATADO: MWJC COMÉRCIO E SERVIÇOS DO
NORDESTE EIRELI. VALOR: 6.800,00. CACULÉ, 30 DE MARÇO DE 2020.

DISPENSA 48-2020D. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO TIPO MACACÃO HOSPITALAR
PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE À PANDEMIA DO
(CORONAVIRUS) COVID-19 NO MUNICÍPIO. CONTRATADO: COMÉRCIO DE PRODUTOS SEGURANÇA
CAETITÉ LTDA. VALOR: 2.375,00. CACULÉ, 01 DE ABRIL DE 2020.
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D E C R E T O Nº 023 de 08 de abril de 2020. 

 

“Estabelece ponto facultativo nos órgãos e 

entidades da Administração Direta, 

Autarquia e Fundacional do Poder 

Executivo Municipal”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais 

legislação aplicável, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas internas e externas 

da Prefeitura Municipal de Condeúba, no dia 09 de abril de 2020, em virtude da 

Semana Santa. Desta forma, nas áreas essenciais como limpeza e saúde emergencial o 

expediente será normal, obedecendo-se o quanto aplicável no Decreto Municipal nº. 

022/2020. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(BA), 08 de abril de 2020. 

 

Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 
 
IMPUGNANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A. 
 
IMPUGNADO: PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA 
 
 
 
 
 
DECISÃO. 
Vistos etc. 
 
 
 
 
 
 
A empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ nº 
61.198.164/0001-60 moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 006/2020. 
 
A referida impugnação, apresentada pela empresa PORTO SEGURO, indica a 
existência de cláusulas restritivas no edital. Aponta ainda a necessidade de divisão do 
objeto da licitação, a fim de possibilitar a realização de adjudicações por item. 
 
Posteriormente, contudo, o edital impugnado foi revogado por motivos de interesse 
público, em razão da pandemia de COVID-19. 
 
 
RELATOS. DECIDO. 
 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 
Temos a considerar que o Aviso da Abertura do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 006/2020 ocorreu em 11/03/2020, o Aviso de Suspensão e 
Reabertura foi publicado em 23/03/2020 e por fim houve a publicação do Aviso de 
Revogação em 07/04/2020.  
 
As fases preparatória e externa foram totalmente realizadas com base na legislação 
vigente. 
 
Com fulcro no art. 41, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, o licitante tem direito a impugnar 
os termos do edital de licitação perante a administração até o segundo dia útil, ou seja, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
Conforme o item 10.1.1 do Edital do Pregão Presencial nº 006/2020 cabe ao pregoeiro 
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
O pedido de impugnação foi encaminhado dentro do prazo cabível. 
 
 
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 
A impugnante insurge contra as exigências editalícias restritivas impedindo a 
participação no certame por parte de várias seguradoras, pela solicitação de cobertura 
de danos a parachoque. 
 
Nesse sentido, pugna pela retirada da exigência de cobertura de danos para 
parachoque, a fim de que seja possível a participação de um maior número de 
licitantes. 
 
 
3. DA DECISÃO: 
Com efeito, alega o impugnante, que as coberturas pretendidas não condizem com a 
prática do mercado segurador, uma vez que as seguradoras atuantes, assim como a 
Impugnante, não trabalham com esse tipo de cobertura atrelada ao pretendido contrato 
de seguro. 
 
Ab initio, é de bom alvitre ressaltar que compete a Administração Pública apresentar as 
suas necessidades, nesse caso, de cobertura de danos. 
 
Entretanto, concordamos na imperiosa obrigação de ampliação do leque de 
concorrentes, a fim de obter a melhor proposta e mais vantajosa proposta para a 
administração. 
 
Entretanto, A análise das alegações de mérito deduzidas pela Impugnante contra o 
Edital de Pregão Presencial PP 006/2020 restou obstada pela revogação do certame, o 
que acarreta a perda superveniente do objeto da presente impugnação. 
 
Entre as prerrogativas da Administração Pública, tem-se a possibilidade de revogar 
atos que não sejam mais convenientes e oportunos ao atendimento do interesse 
público, consoante disposição contida na Súmula 473 do STF: 
 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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A possibilidade de revogação dos atos consiste em verdadeiro dever-poder e, encontra 
previsão no art. 49 da Lei nº 8.666/93: 
 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
A decisão de revogar ou anular uma licitação consiste no seu desfazimento pela 
autoridade administrativa competente para a aprovação do procedimento. 
 
O ato de revogação pela própria Administração, atuando de ofício ou por provocação 
de terceiros, deve ser motivado, sendo necessário parecer escrito e devidamente 
fundamentado, o que se verifica no presente caso. 
 
O Aviso de Revogação de Licitação se deu de forma fundamentada, indicando como 
motivação do ato razões de interesse público, conveniência e oportunidade, diante da 
ocorrência de fato superveniente (pandemia causada pelo coronavírus). 
 
Em geral, para que haja a revogação do edital, é necessário instaurar processo 
administrativo em que se assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se 
manifestar a respeito, consoante previsão expressa no art. 49, §3º, da Lei nº 8.666/93. 
 
O direito ao contraditório e à ampla defesa tem fundamento constitucional e no âmbito 
das licitações, garante aos licitantes o direito de se oporem ao desfazimento da 
licitação antes que decisão nesse sentido seja tomada. 
 
Entendendo ser caso de desfazimento do processo licitatório, a Administração deve 
comunicar aos licitantes essa sua intenção, oferecendo-lhes a oportunidade, no prazo 
razoável que lhes assinalar, de defender a licitação promovida, procurando demonstrar 
que não cabe o desfazimento, antes da decisão ser tomada. 
 
Pela regra geral, caso não haja o respeito aos princípios constitucionais indicados, 
assim como à previsão legal expressa no §3º do art. 49 da Lei nº 8.666/93, a decisão 
pela revogação será nula. 
 
Ocorre que, em que pese tal posicionamento, observa-se a possibilidade de supressão 
do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o desfazimento do processo de 
contratação ocorre antes da homologação do certame e da adjudicação do objeto. 
 
A hipótese encontra fundamento no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 
que aponta que antes da adjudicação do objeto e da homologação do certame, o 
particular declarado vencedor não tem qualquer direito a ser protegido em face de 
possível desfazimento do processo de contratação, o que afasta a necessidade de lhe 
ser assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Veja-se: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – 
CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 2. 
Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do administrador, dentro 
de um procedimento essencialmente vinculado. 3. Falta de competitividade que se vislumbra 
pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo 
estabelecido. 4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é 
perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 5. Só há contraditório antecedendo a 
revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a 
homologação e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero titular de uma expectativa de direito 
não goza da garantia do contraditório. 7. Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS nº 
200602710804, Rel. Eliana Calmon, DJE de 02.04.2008.) 

 
Assim, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça bem como a 
presença de motivação do ato, tem-se a possibilidade do cancelamento da licitação, 
sem a necessidade de notificação dos licitantes para apresentarem as razões que 
entenderem pertinentes. 
 
Justamente por tal motivo, observa-se a perda superveniente do objeto da impugnação 
realizada pela empresa Porto Seguro, motivo pelo qual, deixa-se de realizar a análise 
do mérito da manifestação apresentada. 
 
 
4. CONCLUSÃO  
Em face de todo o exposto, o opinativo é pela regularidade da Revogação do Edital 
referente ao PP 006/2020, bem como pela desnecessidade de análise do mérito da 
impugnação, considerando a ocorrência da perda superveniente do seu objeto. 
 
Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e 
anotações devidas. 
 
 
Condeúba – BA, 07 de abril de 2020. 
 
 
 
 

Antônio Alves de Lima 
Pregoeiro 

 
Equipe de Apoio: 
 
 
 
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento   Milene Flores Dias 

      Mem bro     Membro 
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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 010/2020 oriundo do 7º Termo 
Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 147/2019, firmado em 25/04/2019, com fulcro no art. 57 
da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba. Contratado: SUDOESTE 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ nº 26.743.801/0001-30. Objeto: prorrogação de 
vigência até 28/05/2020 do contrato de prestação de serviços em transportes diversos 
(alternativos) para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Condeúba. Vigência: 
50 dias. Valor Total do Contrato: R$ 307.350,00 (trezentos e sete mil, trezentos e cinquenta 
reais), referente lotes 1 a 12. Dotação: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.01 – GABINETE 
DO PREFEITO; 03.02.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 03.05.01 – SECRETARIA  
DE  EDUCAÇÃO; 03.07.01 – SECRETARIA DE SAÚDE – FMS; 03.08.01 – SECRETARIA DE 
OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 03.09.01 –  SECRETARIA  DE AÇÃO SOCIAL; ATIVIDADE / 
PROJETO: 2.009  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.013 – 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.087 – DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES  DO CONVÊNIO – SSP-BA; 2.098 – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP; 
2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2107 – DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40%; 2129 – MANUTENÇÃO 
DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE; 2130 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2007 – 
MANUTENÇÃO DOS SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS; 2067 – GESTÃOA DAS AÇÕES DE 
ATENÇÃO BÁSICA; 2069 – MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC. MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE; 2070 – BLOCO DE GESTÃO; 2074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 
2120 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PISO BÁSICO FIXO – PAIF/CRAS; 2023 – 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2124 – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV; 2135 – PISO BÁSICO VARIAVEL – PBVIII – 
CRAS VOLANTE; 2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2064 - 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2075 -  CONTRIBUIÇÕES DE INTER. 
DOMINIO ECONÔMICO – CIDE; 2076 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE; 2077 
-  MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO; 2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.077 - MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO; 2.076 - 
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE; ELEMENTO DE DESPESA; 33.90.39.00 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 33.90.33.00- PASSAGENS E 
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Assinatura: 08/04/2020. 
 
 

 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 

AMARILDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR   
SUDOESTE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME  

CONTRATADA 
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LEI Nº 297/2020 DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa, do Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa e dá outras 
Providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – 
órgão permanente, paritário, deliberativo, formulador e controlador das políticas 
públicas e ações voltadas para a pessoa idosa no âmbito do Município de 
Ibiassucê. 

 

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa:  

 

I. Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos da 
pessoa idosa; 

II.  Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei de criação da 
Política Municipal da Pessoa Idosa;  

III. Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações 
municipais destinadas à pessoa idosa, zelando pela sua execução; 

IV.  Cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa 
idosa, sobretudo a Lei Federal nº 8.842, de 04/01/94, a Lei Federal nº 
10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), bem como as leis de caráter 
municipal;  

V. Denunciar à autoridade competente e ao Ministério Público o 
descumprimento de qualquer um dos dispositivos legais elencados no 
item anterior;  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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VI.  Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e 
reclamações sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa e 
exigir das instâncias competentes medidas efetivas de proteção e 
reparação;  

VII.  Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e 
pesquisas voltados para a promoção, proteção, a defesa dos direitos e 
melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa; 

VIII. Propor aos poderes e autoridades competentes a criação do fundo 
especial da pessoa idosa nos termos do Capitulo II desta Lei;  

IX.     Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do 
fundo especial Municipal da Pessoa Idosa, bem como acompanhar e 
fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados; 

X. Elaborar seu regimento interno;  
XI. Participar ativamente da elaboração das peças orçamentárias municipais: 

Plano Plurianual (PPA) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA), assegurando a inclusão de dotação 
orçamentária compatível com as necessidades e prioridades 
estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento; 

XII. Divulgar os direitos das pessoas idosas, bem como os mecanismos que 
asseguram tais direitos;  

XIII. Convocar e promover as conferências de direitos da pessoa idosa em 
conformidade com o Conselho Nacional de Direitos do Idoso (CNDI);  

XIV.  Realizar outras ações que considerar necessário à proteção do direito 
da pessoa idosa.  

 

Art. 3º Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da pessoa idosa será 
facilitado o acesso aos diversos setores da administração pública, especialmente 
aos programas prestados à população idosa, a fim de possibilitar a apresentação 
de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área 
de interesse da pessoa idosa. 
 

 

Art. 4º O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa é composto de 
forma paritária entre o poder público municipal e a sociedade civil, e será 
constituído: 

 

I – por representantes de cada um dos órgãos setoriais indicados a seguir:  

a) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

b) Secretaria Municipal de Saúde;  

c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;  

d) Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

e) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 

II – por 05 representantes de entidades não governamentais representantes 
da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou 
ao atendimento da pessoa idosa, legalmente constituída e em regular 
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funcionamento há mais de 01 (um) ano, sendo eleitos para preenchimento 
das seguintes vagas. 

 

a) 01 representante de Associação, grupo ou movimento da pessoa idosa, 
devidamente legalizada e em atividade;  

b) 02 representantes das pessoas idosas usuárias de políticas setoriais 
como saúde, direitos humanos e assistência social, organizadas em grupos, 
movimentos e/ou organizações, e em atividade; 

c) 02 representantes de outras entidades que comprovem possuir 
atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa; 

§1º Cada membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa terá 
um suplente.  

§2º Todos os membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 
e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito, respeitadas as 
indicações previstas nesta Lei.  

§3º Os membros do Conselho terão um mandado de dois anos, podendo ser 
reconduzidos por um mandado de igual período, enquanto no desempenho das 
funções ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados. 

§4º O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu 
representante, que poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante nova 
indicação do representado.  

§5º As entidades não governamentais serão eleitas em fórum próprio, 
especialmente convocado para este fim, sendo o processo eleitoral. 

§6º Caberá às entidades eleitas a indicação de seus representantes ao 
Prefeito, diretamente, no caso da primeira composição do Conselho Municipal, ou 
por intermédio deste, tratando-se das composições seguintes, para nomeação, no 
prazo de 20 (vinte) dias após a realização do Fórum que as elegeu, sob pena de 
substituição por entidade suplente, conforme ordem decrescente de votação.  
 

 

Art. 5º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos 
da Pessoa Idosa serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, 
por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-
Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais e não-
governamentais a cada novo mandato.  

§1º O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 
substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso de 
ocorrência simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo 
conselheiro mais idoso.  

§2º O Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa poderá 
convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público, além de 
pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da pessoa idosa.  
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Art. 6º Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na 
sessão plenária, excetuando o Presidente que também exercerá o voto de 
qualidade. 
 

Art. 7º A função do membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa 
Idosa não será remunerada e seu exercício será considerado de relevante 
interesse público.  
 

Art. 8º As entidades não governamentais representadas no Conselho 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa perderão essa condição quando ocorrer 
uma das seguintes situações:  

I. extinção de sua base territorial de atuação no Município;  
II. irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que 
tornem incompatível a sua representação no Conselho;  
III. aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente 
comprovada.  

Art. 9º Perderá o mandato o Conselheiro que:  

I. desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;  
II.  faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;  
III.  apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão 
seguinte à de sua recepção na Secretaria do Conselho; 
IV. apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
V.  for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção 
penal.  
 

Art. 10º Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão substituídos pelos 
suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e 
deveres dos efetivos.  
 

Art. 11 Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos 
deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta 
intercalada.  
 

Art. 12 O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á 
mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação do 
seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros.  
 

Art. 13O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa idosa instituirá seus atos 
por meio da resolução aprovada pela maioria de seus membros.  
 

Art. 14 As sessões do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 
serão públicas, precedidas de ampla divulgação.  
 

Art. 15 A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibiassucê 
proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.  
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Art. 16 Os recursos financeiros para implantação e manutenção do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão previstos nas peças 
orçamentárias do Município, possuindo datações próprias. 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
 

Art. 17 Fica criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, instrumento de 
captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte 
financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, 
programas, projetos e ações voltadas às pessoas idosas no Município de 
Ibiassucê. 
 

Art. 18 Constituirão receitas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa:  

I. dotação orçamentária da União, do Estado e Município;  
II.  as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas;  
III. os rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos 
recursos disponíveis; 
IV.  as advindas de acordos e convênios;  
V. as provenientes das multas aplicadas com base na Lei nº 10.741 de 
17/10/2003;  
VI. outras fontes de receita.  

 

Art. 19 O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Ibiassucê, tendo sua destinação liberada 
através de projetos, programas e atividades previstos no plano ação e aplicação 
aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.  

§1º Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, 
sob a denominação “Fundo Municipal da Pessoa Idosa”, para movimentação dos 
recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete 
demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa 
oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após 
apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. 

§2º A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação 
financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na 
legislação pertinente.  

§3º Caberá à Secretaria Municipal de Assistência social gerir o Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa, cabendo ao seu titular:  

I. solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa;  
II. submeter ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 
demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo; 
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III.  assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do 
Fundo; 
IV.   outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo. 
 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 20 Para a primeira instalação do Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa, o Prefeito convocará, por meio de edital, os integrantes da 
sociedade civil organizada, atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos 
da pessoa idosa, que serão escolhidos em fórum especialmente realizado para 
este fim, a ser realizado no prazo de trinta dias após a publicação do referido 
edital, cabendo as convocações seguintes à Presidência do Conselho. 
 

 Art. 21 A primeira indicação dos representantes governamentais será feita 
pelos titulares das respectivas Secretarias, no prazo de trinta dias após a 
publicação desta Lei.  
 

Art. 22 O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa elaborará o seu 
regimento interno, no prazo máximo de sessenta dias a contar da data de sua 
instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pela 
imprensa oficial, onde houver, e dada ampla divulgação.  

Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, das atribuições de seus 
membros, entre outros assuntos.  
 

Art. 23 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Ibiassucê, 

 

 Estado da Bahia, em 08 de Abril de 2020. 

 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº 298/2020 DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

 
Autoriza o Poder Executivo, 
através da Assessoria e 
Procuradoria Jurídica representar 
o Município, promovendo a defesa 
dos seus direitos e interesses na 
esfera judicial, e dá outras 
providências.

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo, autorizado através da Assessoria e 

Procuradoria Jurídica a representar o Município, promovendo a defesa dos seus 

direitos e interesses na esfera judicial, podendo confessar, reconhecer a 

procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se 

funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. 

Parágrafo Único. A representação judicial se dará através de Procurador 

Jurídico devidamente constituído pelo Prefeito Municipal nos autos do processo. 

 

Art. 2º. Nos processos judiciais, o Procurador Jurídico do Município poderá 

realizar conciliações, acordos ou transações judiciais, nas causas de Execução, 

causas que versem sobre direitos que admitam auto composição, causas em que 

haja interesse público e nas que há jurisprudência consolidada em desfavor do 

ente público. 

 

Art. 3°. A conciliação judicial celebrada na forma desta Lei, em audiência ou 

por acordo com a parte ou seu Procurador, deverá ser homologada judicialmente, 

bem como transitar em julgado para que produza seus efeitos jurídicos. 
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Art. 4º. É vedado ao Procurador Jurídico do Município a celebração de 

conciliações, transação ou acordo judicial quando houver a necessidade de 

adequação orçamentária. 

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, convalidados os atos até então 

praticados. 

 

Gabinete do Prefeito de Ibiassucê, 

 

 Estado da Bahia, em 08 de abril de 2020. 

 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal  
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__D945A2349__

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 011/2020 ADJ./HOM.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
A Comissão de Pregão Presencial desta Prefeitura Municipal de Ituaçu - Bahia, através do seu Pregoeiro, e no
uso de suas atribuições legais tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei 10.520/02 e Lei
8.666/93, ante o Pregão Presencial no 011/2020 - ADJUDICA o objeto da Licitação - Contratação de empresa (s)
para locação de equipamentos destinados à realização da Feira das Voluntarias Sociais da Bahia – Feira Cidadã
– conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a Empresa: L DE JESUS SANTOS & CIA LTDA ,
inscrita no CNPJ: 10.145.422/0001-09, menor preço cotado no valor global de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e
novecentos reais).
Ituaçu - Bahia, 25 de março de 2020.
________________________________________
EDILSON NOVAIS SILVA
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
O Prefeito Municipal de Ituaçu - Bahia, no uso de suas atribuições legais tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93, ante o Pregão Presencial n o 011/2020 – objeto: Locação
de equipamentos para realização da Feira das Voluntarias Sociais da Bahia – Feira Cidadã, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde atendendo ao Parecer da Comissão de Pregão, HOMOLOGA esse Pregão
Presencial no 011/2020, realizado no dia 17/03/2020 à empresa vencedora: L DE JESUS SANTOS & CIA LTDA ,
inscrita no CNPJ: 10.145.422/0001-09, menor preço cotado no valor global de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e
novecentos reais).
Ituaçu - Bahia, 25 de março de 2020.
________________________________________
ADALBERTO ALVES LUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

 
NOTIFICAÇÃO 

 

 

O MUNICÍPIO DE JACARACI – ESTADO DA BAHIA, através do seu representante legal, 

em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997, bem como o que 

determina o Termo de Compromisso n° 560/2017, Notifica os partidos políticos, os 

sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município 

de Jacaraci, dos recursos recebidos a título de transferência voluntária do Orçamento 

Geral da União – OGU, para a execução do objeto consignado no convênio abaixo 

apresentado:  

NUMERO NO SIAFI 560/2017 

OBJETO  Pavimentação de diversas ruas no município de Jacaraci-BA. 

ÓRGÃO  MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

CONCEDENTE  Secretaria de Desenvolvimento Regional 

VALOR TOTAL R$ 255.000,00 

VIGÊNCIA 07/02/2018 a 27/01/2020 

VALOR LIBERADO R$ 116.091,47 

DATA DA LIBERAÇÃO 12/07/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

1 

DECRETO Nº 17 DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

 
“Altera disposições constantes dos Decretos de nº 13 de 20 de 
março de 2020 e nº 15 de 23 de março de 2020,  como  medidas 
temporárias  de  prevenção  ao  contágio  e enfrentamento da 
propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19 e 
Decretação do Estado de Emergência, no âmbito territorial do 
Município de Mortugaba, Estado da Bahia.” 

 
 

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Mortugaba, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
 
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);  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-n CoV), 
especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n CoV);  
 
CONSIDERANDO que mesmo o Município de Mortugaba não tendo, até o momento 
nenhum caso de Coronavírus confirmado, não cabe à Administração Pública se eximir de 
adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), 
no âmbito do seu território; 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do 
Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa 
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham 
sido identificadas como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas 
preventivas, como vistas a minimizar os problemas decorrentes da situação; 
 
CONSIDERANDO o 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 coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº19.617 de 06 DE ABRIL DE 2020 que suspende o 
transporte coletivo intermunicipal, público e privado rodoviário do dia 08 de abril a 15 de 
abril; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal;  
 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 20 08 de Abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 
  
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 
e a necessidade de regulamentação pelo município das medidas ali determinadas; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando a contenção 
da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da 
Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;  
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença; 
 
CONSIDERANDO que houve confirmação de casos de contaminação pelo coronavírus em 
cidades da região sudoeste, entre elas Brumado, Vitória da Conquista e Piripá; 
 
CONSIDERANDO que o nosso Município, ainda, possui casos suspeitos e um grande 
números de pessoas regressas de cidades com casos confirmados, que se encontram em 
monitoramento, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º. Ficam estendidos os prazos determinados nos artigos 1° do Decreto de nº 15 de 23 
de março de 2020 e no parágrafo único do artigo 26 do Decreto nº 13 de 20 de março de 
2020, até o dia 15 de abril de 2020, ou até posterior deliberação. 
 
§1º. Os estabelecimentos referidos nos decretos mencionados deverão manter todas as 
medidas pré-estabelecidas, podendo ser ajustadas gradativa e progressivamente a 
depender da propagação do coronavírus (COVID19) e seus desdobramentos sobre a 
dinâmica social. 
 
Art. 2º - Ficam os infratores sujeitos a penalidades previstas em lei.  
 
Art. 3º -. Este Decreto entra em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições em 
contrário. 
  

Gabinete da Prefeita Municipal de Mortugaba, 07 de abril de 2020 
 
 
 
 

Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 
- Prefeita Municipal - 


