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PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020

OBJETO: C

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa LAERCIO FERNANDES DE 

MORAIS, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e 

declarou vencedora do Pregão Presencial n.º 015/2020 o licitante LAERCIO FERNANDES DE MORAIS, CNPJ 

nº 32.318.573/0001-54, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Pública, 

além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de 

Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 015/2020, para que atinjam os seus legais e 

necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 10 de julho de 2020.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS

Presidente da Câmara Municipal de Brumado

ontratação de empresa para prestação de serviços fotográficos com imagens aéreas, 

realizadas através de veículo tipo drone com resolução mínima de 4K, impressão e moldura “Premium 

Superior” com vidro no tamanho 135mm x 70mm com disponibilização de todos os arquivos digital em 

Ultra HD 4K sem reservas de direitos autorais

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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__D1000A2352__

RESOLUÇÃO

Nº 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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PORTARIA

Nº 51/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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DECRETO 31/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 

 

"Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento 
de estabelecimentos de serviços de fornecimento de 
comida e bebida no município de Ibiassucê, com 
observância ao enfrentamento da Emergência em 
Saúde Pública de combate ao contágio e 
proliferação do Coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências". 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica desse Município, e 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica de nº 49 da Gerência de Inspeção e 
Fiscalização Sanitária de Alimentos, Cosméticos Saneantes – GIALI, da Gerência 
Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária – GGFIS e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe de orientações para os serviços de 
alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de Covid-19 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar os munícipes de Ibiassucê 
de possíveis contaminações pelo Coronavírus COVID-19; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica autorizado, nos termos deste decreto, o funcionamento dos 
estabelecimentos que forneçam bebidas e comidas de forma presencial no âmbito 
do município de Ibiassucê. 

Art. 2º. Os estabelecimentos de serviços de alimentação para consumo 
presencial ficam autorizados a funcionar das 07h (sete horas) até as 23h (vinte e três 
horas), durante todos os dias da semana, sendo vedado o fornecimento de bebida 
alcoólica em período diverso do estabelecido no art. 3º deste decreto. 

Art. 3º. Os estabelecimentos que forneçam bebida alcoólica para consumo 
presencial, ficam autorizados a funcionar das 08h (oito horas) até as 23h (vinte três 
horas), de sexta-feira a domingo. 

Art. 4º Os estabelecimentos que forneçam alimentos e/ou bebidas alcoólicas 
de forma presencial, deverão funcionar com capacidade reduzida, sendo obrigatória 
a disposição das mesas e cadeiras de modo a garantir, no mínimo, o distanciamento 
de 1,5m (um metro e meio) entre mesas. 

§1º. Em cada mesa o número máximo de consumidores não poderá 
ultrapassar quatro pessoas. 

§2º. Fica vedado o fornecimento para consumo presencial de bebidas ou 
comidas, no balcão ou consumo em pé no estabelecimento, sendo o fornecimento 
exclusivo para as pessoas que estejam sentadas às mesas. 
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§3º. A depender do ambiente em que a atividade estiver sendo desenvolvida, 
poderá ser o distanciamento entre mesas ampliado, a critério da Administração 
Pública Municipal. 

Art. 5º. É vedada a apresentação artística ao vivo ou som mecânico de alta 
potência ou ainda proveniente de “paredão” ou de veículo automotivo, bem como a 
transmissão televisiva de eventos esportivos. 

Art. 6º. O ambiente do estabelecimento deverá garantir o máximo de 
circulação de ar com a abertura completa de portas e janelas. 

Art. 7º. Todos os trabalhadores do estabelecimento deverão estar munidos 
fartamente de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento ao 
consumidor, em especial a utilização de máscaras. 

Art. 8º. O estabelecimento deverá garantir a disposição facilitada de 
lavatórios para higienização das mãos ou de recipientes contendo álcool em gel 70% 
(setenta por cento). 

Art. 9º. Os estabelecimentos de serviços de bebidas e alimentação 
deverão, quando solicitados pela Administração Pública, informar de forma 
detalhada, a descrição de suas atividades internas e externas para atendimento ao 
consumidor e efetivo funcionamento e atendimento às normas deste decreto. 

Parágrafo Único. Diante das informações prestadas, o Poder Público 
Municipal, deverá adequar imediatamente o seu funcionamento às determinações 
estipuladas, sob pena de multa e cassação de sua licença de funcionamento. 

Art. 10. A regulamentação disposta neste decreto poderá ser suplementada 
de forma genérica ou específica, de acordo com a manifestação da Vigilância 
Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Gestor de Enfrentamento e 
Combate ao COVID-19. 

Art. 11. O estabelecimento responsável pelo descumprimento dos termos 
deste decreto incorrerá nas penalidades de multa, interdição do estabelecimento, 
revogação de licença de funcionamento, bem como demais responsabilizações na 
esfera administrativa, penal e cível. 

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data 13 de julho de 2020, sendo 
mantido, no que couber, o teor de decretos e portarias anteriores, suspendendo-se 
as disposições em contrário.  

 

lbiassucê, em 08 de julho de 2020. 

 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito de Ibiassucê-BA 

Francisco Adauto Rebouçççççççççççççççççças Prates

Prefeito de Ibiassuuuuuuuucê-BA
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DECRETO 32/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 

 

"Dispõe sobre a regulamentação dos cultos e 
manifestações religiosas com observância ao 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 
combate ao contágio e proliferação do Coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências”. 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica desse Município, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar os munícipes de Ibiassucê 
de possíveis contaminações pelo Coronavírus COVID-19; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica autorizado, nos termos deste decreto, a realização de cultos e 
manifestações religiosas nos templos e demais espaços privados para esta 
finalidade no município de Ibiassucê. 

Art. 2º. Os templos deverão produzir suas manifestações religiosas com um 
contingente reduzido de frequência de pessoas, respeitado o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre pessoas. 

Parágrafo Único. A depender do espaço utilizado para a manifestação 
religiosa, este percentual de distanciamento poderá ser aumentado a critério da 
Administração Pública Municipal. 

Art. 3º. O templo e ambiente destinado a manifestação religiosa deverá 
garantir o máximo de circulação de ar, com abertura completa de portas e janelas.  

Art. 4º. O acesso ao templo, aos cultos e demais manifestações religiosas 
nos espaços designados deverão exigir o uso de máscaras. 

Art. 5º. O templo e espaço para manifestação religiosa deverá garantir a 
disposição facilitada de lavabos para higienização das mãos ou de recipientes 
contendo álcool em gel 70% (setenta por cento). 

Art. 6º. O templo e espaço para manifestação religiosa deverá restringir o 
acesso e frequência de pessoas que se enquadram em grupo de risco. 

Art. 7º. Os espaços de utilização comum do templo e espaço de 
manifestação religiosa deverá ser higienizado fartamente, garantida sua execução 
antes e depois da celebração de qualquer culto, liturgia ou manifesto coletivo. 

Art. 8º. Deverão ser desestimuladas a formação de filas, o contato físico, a 
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aglomeração após cerimonias, bem como a circulação de pessoas no ambiente de 
manifestação religiosa. 

Art. 9º. A organização, fluxo de circulação, distanciamento e demais 
questões inerentes a aglomeração de pessoas é de responsabilidade exclusiva da 
Organização Religiosa que administra o templo ou espaço de manifestação 
religiosa. 

Art. 10. A regulamentação disposta neste decreto poderá ser suplementada 
de forma genérica ou específica, de acordo com a manifestação da Vigilância 
Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Gestor de Enfrentamento e 
Combate ao COVID-19. 

Art. 11. O estabelecimento responsável pelo descumprimento dos termos 
deste decreto incorrerá nas penalidades de multa, interdição do estabelecimento, 
revogação de licença de funcionamento, bem como demais responsabilizações na 
esfera administrativa, penal e cível. 

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de 13 de julho de 2020, sendo 
mantido, no que couber, o teor de decretos e portarias anteriores, suspendendo-se 
as disposições em contrário.  

lbiassucê, em 08 de julho de 2020. 

 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito de Ibiassucê-BA 

 

FFFFFFFFFFFFFFFFFrancisco Adauto Rebouuuuuuuuuuuuças Prates

Prefeito de Ibiassssssssssucê-BA
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DECRETO 033/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 

 

"Dispõe sobre a regulamentação das academias, 
estúdios de pilates e a realização de atividades 
físicas esportivas de contato, com observância ao 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 
combate ao contágio e proliferação do Coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências”. 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica desse Município, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar os munícipes de Ibiassucê 
de possíveis contaminações pelo Coronavírus COVID-19; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica autorizado, nos termos deste decreto, o funcionamento de 
academias, estudos de pilates e a realização de demais de atividades físicas 
esportivas, no município de Ibiassucê. 

Art. 2º. Os estabelecimentos de prática de exercícios físicos deverão 
disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% (setenta por cento) em cada 
ambiente das áreas disponíveis em que há circulação e permanência de 
consumidores. 

Parágrafo Único. Além do álcool em gel, as áreas de musculação e peso 
livre deverão comportar itens de limpeza para a respectiva higienização dos 
equipamentos utilizados na atividade física. 

Art. 3º. Os estabelecimentos de prática de exercícios físicos deverão, no 
intervalo de troca de praticantes da atividade, reservar horário para colaboradores 
procederem com a higienização dos equipamentos.  

Art. 4º. Todos os colaboradores dos estabelecimentos de prática de 
exercícios físicos deverão utilizar obrigatoriamente os equipamentos de proteção 
individual – EPIs, como máscaras, luvas e demais itens. 

Parágrafo Único. Além dos colaboradores, os usuários dos espaços de 
prática de atividade física deverão, para ingresso nos ambientes, estarem 
utilizando máscaras. 

Art. 5º. A frequência e ocupação dos espaços de prática de exercício físico 
deverá considerar a presença máxima simultânea de 05 (cinco) usuários. 

Parágrafo Único. O quantitativo de frequência e ocupação estabelecido 
no caput poderá ser diminuído em determinados estabelecimentos, levando-se em 
consideração o espaço, a capacidade de circulação de ar, a condição de 
higienização dos equipamentos e outros critérios determinados pelo Poder 
Público. 

Art. 6º. Os bebedouros somente estarão disponíveis para o uso de 
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garrafas próprias, evitando qualquer tipo de compartilhamento. 

Art. 7º. A organização, fluxo de circulação, distanciamento e demais 
questões inerentes a aglomeração de pessoas é de responsabilidade exclusiva 
das administrações dos estabelecimentos de práticas de exercícios físicos. 

Art. 8º. Fica autorizado o funcionamento de práticas esportivas de contato 
físico (futsal, futebol, handebol, vôlei, basquete etc.) nos espaços públicos e 
privados do município. 

§1º A quantidade de pessoas para as prática esportivas citadas neste 
artigo fica limitada ao número máximo de jogadores que o esporte determina em 
campo, mais 02 (dois) jogadores reservas para cada time.  

§2º. A realização das práticas esportivas de contato físico se dará 
mediante prévia solicitação e agendamento ao Poder Público, com informação 
sobre o solicitante responsável e horário de entrada e saída do espaço, sendo 
vedada a realização de qualquer atividade esportiva de contato sem a referida 
comunicação e autorização. 

§3º. Fica vedada a presença de torcedores ou a formação de 
campeonatos, bem como a venda de bebidas alcoólicas nos arredores do local 
onde se dará a prática esportiva.     

Art. 9º. Fica vedada a frequência de pessoas enquadradas em grupo de 
risco nos espaços de práticas de exercícios físicos, bem como em esportes físicos 
de contato. 

Art. 10. Os praticantes de esporte físico de contato que descumprirem o 
determinado nos artigos 9º e 10 deste decreto ficarão sujeito à proibição, enquanto 
perdurar a pandemia, de realizar práticas esportivas de contato em todo o 
município, bem como multa e demais responsabilizações na esfera administrativa, 
penal e cível. 

Art. 11.  O estabelecimento esportivo tipo academia ou pilates, responsável 
pelo descumprimento dos termos deste decreto incorrerá nas penalidades de multa, 
interdição do estabelecimento, revogação de licença de funcionamento, bem como 
demais responsabilizações na esfera administrativa, penal e cível. 

Art. 12. A regulamentação disposta neste decreto poderá ser suplementada 
de forma genérica ou específica, de acordo com a manifestação da Vigilância 
Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Gestor de Enfrentamento e 
Combate ao COVID-19. 

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de 13 de julho de 2020, sendo 
mantido, no que couber, o teor de decretos e portarias anteriores, suspendendo-se 
as disposições em contrário.  

lbiassucê, em 08 de julho de 2020. 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito de Ibiassucê-BA 

 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrancisco Adauto Rebouuuuuuuuuuuuças Prates

Prefeito de Ibiassssssssssssssssucê-BA
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DECRETO Nº 034 de 10 de julho 2020. 

Abre crédito extraordinário em favor da Secretaria Municipal 

de Assistência Social no valor de R$ 36.000,00 (trinta e Seis 

mil reais) referente a Primeira e Segunda Parcelas do

Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica 

para fins de combate à Pandemia do Novo Coronavírus –

COVID-19 e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de IBIASSUCÊ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que

lhe confere a Lei Orgânica do município, combinado com o Artigo 167 § 2º da CF, Artigo 44 da Lei 

Federal Nº 4.320/64 e artigo 65 da Lei 101/00 (LRF). 

- Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional, 

decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

- Considerando a situação de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal Nº 145 de 02 

de abril de 2020, e Decreto da Assembleia Legislativa nº 2382 de 23 de abril de 2020, para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19; 

- Considerando o disposto no Art. 44 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964;

- Considerando que a Portaria MC Nº 378 de 07 de maio de 2020 do Ministério da Cidadania 

estabelece recursos de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas) – COVID-19;

- Considerando que o recurso é oriundo da Medida Provisória 953/2020, que abriu crédito 

extraordinário para atender a essas ações, tendo como finalidade aumentar a capacidade de 

resposta do Suas no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e

risco social; 

- Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da 

Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco 

social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais 

decorrentes da disseminação do Covid-19;
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- Considerando a Portaria MC 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.

- Considerando ter o município recebido recurso do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção 

Social Básica, Portaria 378; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto crédito Adicional extraordinário em favor da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, nos termos do Art. 41, Inciso III, da Lei Federal  N. 4.320/64, no orçamento 

vigente, no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), cujos recursos serão destinados a 

Ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

COVID-19 – Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica  – conforme Portaria 378. 

Art. 2º - Fica criada uma nova ação denominada de Ações do combate COVID-19 no SUAS –

Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica, Portaria 378, com a seguinte 

classificação programática:  

UNIDADE: 06.00.00 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

FUNÇÃO – 08 - Assistência Social  

SUBFUNÇÃO – 122 - Administração Geral 

PROGRAMA – 027 – Assistência a População Carente 

ATIVIDADE: 2071 - Ações do combate COVID-19 no SUAS – Incremento Temporário ao Bloco da 

Proteção Social Básica, Portaria 378, abaixo discriminadas e conforme detalhamento no Anexo I: 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO NATUEZA DA 

DESPESA

FONTE VALOR

06.00.00 08.122.027.2071 3.1.90.00 29 36.000,00

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento de despesa aprovado – Anexo I deste decreto, pode 

ser alterado de forma a adequar as finalidades na execução do objeto. 
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Art. 4º - Para finalidade ficam alteradas e atualizadas as metas e prioridades da 

administração municipal para o exercício 2020, em decorrência do credito adicional extraordinário. 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de IBIASSUCÊ – BA, em 10 de julho de 2020. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

AÇÃO: Ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) (COVID – 19)

Atividade: 2071 - Ações do combate COVID-19 no SUAS – Incremento Temporário ao Bloco da 
Proteção Social Básica, Portaria 378.

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO FONTE VALOR

02.07.000 08.122.027.2325 3.1.90.04 29 7.200,00

02.07.000 08.122.027.2325 3.1.90.11 29 28.800,00

TOTAL DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 36.000,00

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 035 de 10 de julho 2020.

Abre crédito extraordinário em favor da Secretaria 

Municipal de Assistência Social no valor de R$ 

10.019,71 (Dez Mil, dezenove reais e setenta e um 

centavos) para fins de combate à Pandemia do Novo 

Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências. 

 O  Prefeito Municipal de Ibiassucê, no uso de suas atribuições legais e de 

acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica do município, combinado com o Artigo 

167 § 2º da CF, Artigo 44 da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 65 da Lei 101/00 (LRF). 

- Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de 

importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

- Considerando a situação de calamidade pública declarada pelo Decreto Nº 2382 de 

23 de abril de 2020, para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19;

- Considerando o disposto no Art. 44 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964; 

- Considerando recursos advindos da LEI COMPLEMENTAR Nº 173 de 27 de maio 

de 2020 que institui o Programa Federativo de Enfrentamento a COVID-19,

especialmente quanto ao Inciso I, do art. 5º, que estabelece a destinação de valores 

aos estados e municípios para ações de saúde e assistência social, portanto, 

vinculando estes repasses a estas funções governamentais; 

- Considerando a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o 

enfrentamento dos riscos de contágio do novo Coronavírus (COVID-19); 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário em favor da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, nos termos do Art. 41, Inciso III, da Lei Federal  N. 
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4.320/64, e incorporado ao orçamento vigente, no valor de R$ 10.019,71 (Dez Mil, 

dezenove reais e setenta e um centavos), cujos recursos serão destinados ao 

enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19) – LEI COMPLEMENTAR Nº 173. 

Art. 2º - Fica criada uma nova ação denominada Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com a seguinte classificação 

programática:  

UNIDADE: 06.00.00 – Secretaria de Assistência Social 

FUNÇÃO – 08 - Assistência Social  

SUBFUNÇÃO – 122 - Administração Geral 

PROGRAMA – 027 – Assistência a População Carente 

ATIVIDADE: 2072 – Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID–19/Auxílio PFEC 

Inc I - LC nº 173 - Assistência Social, abaixo discriminada e conforme detalhamento no 

Anexo I: 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO NATUEZA DA 

DESPESA

FONTE VALOR

06.00.00 08.122.027.2072 3.3.90.00 09 10.019,71

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento de despesa aprovado – Anexo I deste 
decreto, pode ser alterado de forma a adequar as finalidades na execução do objeto. 

Art. 4º - Para a finalidade ficam alteradas e atualizadas as metas e prioridades 

da administração municipal para o exercício 2020, em decorrência do credito adicional 

extraordinário. 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiassucê – BA, em 10 de julho de 2020.

                                                           Prefeito 
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ANEXO I 

AÇÃO: 2072 – Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID–19 Auxílio financeiro 
PFEC Inc I – LC nº 173 – Assistência social

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO FONTE VALOR
06.00.00 08.122.027.2072 3.3.90.30 09 7.819,71
06.00.00 08.122.027.2072 3.3.90.39 09 2.200,00

Prefeito 
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__D993A2446__

PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 022/2020 ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2020

A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público para conhecimento dos Interessados o resultado do Pregão
Presencial SRP de nº 022/2020 – objeto: Realização de registro de preços, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL visando à futura e eventual c ontratação de pessoa jurídica para a aquisição de gêneros
alimentícios, água mineral, materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda das Secretarias e seus
departamentos que foi declarado anulado, por conveniência e oportunidade com base no art. 49 da Lei 8.666/93,
nas Súmulas 346 e 473 do STF e  baseado no princípio da autotutela administrativa. Os interessados devem
aguardar nova publicação de aviso. Ituaçu-Bahia, 07 de julho de 2020. Edilson Novais Silva - Pregoeiro Municipal.
Adalberto Alves Luz – Prefeito Municipal.
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DECRETO Nº 61, DE 10 DE JULHO DE 2020. 
                                                                         Dispõe sobre a prorrogação de prazo de mandato dos 

membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
CACS – FUNDEB, e dá outras providencias. 

 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci. 
 
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia; 

 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03 de fevereiro de 
2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção 
humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Jacaraci, da Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrentes do Coronavírus; 

 
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 a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde da população em geral. 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica prorrogado, em caráter excepcional, o mandato do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS – FUNDEB, pelo período de até 
60(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, caso persistam impossibilidades de realização de 
assembleias gerais para realização de eleições dos novos representantes. 
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 29 
de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 10 de julho de 2020. 

 
 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL  
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 065/2020 
FMS. 

 
 A Comissão Permanente de Licitação de Poções – Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, Lei 
Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual nº 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo nº 
2.413/20; Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020. Prazo, e ainda no parecer jurídico, 
ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licitação Nº 065/2020 FMS. Objetivando Serviços  de 
Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento á COVID 19  e Unidade de Pronto-
atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticaos  com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020- Chamamento Público). o prefeito lança o Ato Formal para a contratação de, 
SHARLINE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 033.323.635-14 inscrito no COREN sob o n° 
000-5960648 - ENFERMEIRA;    com endereço Rua Clementine Freire, 018 Centro,Poçoes-Ba, CEP: 
45.260-000  Valor global R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigência 28/09/2020.  Comissão 
Permanente de Licitação, 10 de julho de 2020. João Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSÃO 
 
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 065/2020 FMS 
 
O Prefeito Municipal de Poções, BA, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 
065/2017, - Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual nº 19.586, de 27/03/2020; Decreto 
Legislativo nº 2.413/20 torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº, INX 
065/2020 FMS, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pela 
Procuradoria Jurídica Municipal vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, para contratação direta de, SHARLINE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 
033.323.635-14 inscrito no COREN sob o n° 000-5960648 - ENFERMEIRA;    com endereço Rua 
Clementine Freire, 018 Centro,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000  Objeto. Serviços  de Enfemagem em 
Unidade de Atendimento e Enfretamento á COVID 19  e Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticaos  com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- 
Chamamento Público). Valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),  constante do 
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº INX 062/2020 FMS vigência 28/09/2020, 
devendo ser celebrado o contrato com: de, SHARLINE SOUZA LIMA, Publique-se no local de 
costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito 
público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Jurídica. Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.  
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 065/2020 FMS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020; Decreto 
Estadual nº 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo nº 2.413/20 ante a INEXIGIBILIDADE de 
Licitação nº INX 065/2020 FMS, OBJETO – Serviços  de Enfemagem em Unidade de Atendimento e 
Enfretamento á COVID 19  e Unidade de Pronto-atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos  com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento Público). E atentando 
ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de 
Licitação, para a contratação direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, para contratação direta de, SHARLINE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 
033.323.635-14 inscrito no COREN sob o n° 000-5960648 - ENFERMEIRA;    com endereço Rua 
Clementine Freire, 018 Centro,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000 Valor Global de: R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais),Vigência 28/09/2020.  Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2020. Leandro Araújo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº200-1/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE Nº INX 065/2020 FMS. 
 

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM COOPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua 
Cardeal da Silva, 75 – Bairro Centro – CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas 
– CONTRATADA – formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para 
contratação direta de – SHARLINE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 033.323.635-14 inscrito 
no COREN sob o n° 000-5960648 - ENFERMEIRA;    com endereço Rua Clementine Freire, 018 
Centro,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000, conforme Inexigibilidade nº INX 065/2020 FMS, objeto: Serviços  
de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento á COVID 19  e Unidade de Pronto-
atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticaos  com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020). Data do Contrato 10/07/2020. Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), Vigência 28/09/2020.  Secretaria Municipal de Saúde Lorena Santos Mascarenhas, 
Prefeito – Leandro Araújo Mascarenhas. 
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AVISO DE ANULAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2020. 

  

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais torna público, 
a ANULAÇÃO,  da Dispensa de Licitação sob nº 098/2020 bem como contrato nº 
199/2020-FMS vinculado ao procedimento licitatório, que tem como objeto a aquisição 
de Ventilador Pulmonar mecânico, para uso da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município como medias para enfrentamento de emergência de saúde publica a 
respeito do Coronavírus (Covid-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
com base no art. 49, §3º da Lei 8.666/93 por razões de interesse público. 

Poções/BA, 09 de julho de 2020. 

 

Leandro Araújo Mascarenhas 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - CNPJ 14.242.200/0001-65
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 122/2019 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 122/2019, DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
ENTRE SI CELEBRA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES E A EMPRESA 
GOLDEN PALCO PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, 02 – 
CENTRO – Poções – Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, 
Prefeito Municipal, COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da 
Silva, nº 75, centro, Poções - BA, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001 -52, 
neste ato representado pela  Secretária o Sra. Lorena Santos Mascarenhas, doravante 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GOLDEN PALCOS 
PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
04.378.466/0001-86, com endereço comercial Av. Alexandre Quinto, Centro, Ibirapitinga, 
Bahia, CEP: 45.500-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 026/2019-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato,  
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão do fundo Municipal de 

Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.114.324/0001-52, conforme previsto no § 8º do 
art. 65 da Lei 8.666/93, a inclusão nos termos do contrato nº 122/2019, tendo como 
objeto a prestação de serviços de estrutura, iluminação e contratação de shows 
artísticos em atendimento aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento e inclusão de dotações orçamentárias a seguir; 
 

1.2 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

 
II – CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

UNIDADE  
30700 – Secretaria Municipal de Saúde. 

03.07.01 – Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE  

2.038 – Manutenção da Secretaria de Saúde. 

2.040 – Gestão das Ações de Atenção Básica. 

2.044 – Manutenção de Bloco MAC – Média e Alta Complexidade 

2.068 – Enfrentamento da Emergência em saúde – COVID – 19  

ELEMENTO  3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros – P.Jurídico 

FONTE 
02 – Receitas e Transferências de Impostos 
14 – Transferência de Recursos 
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Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original 
que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 
 
III - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES 

 
Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas.  
E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 
 
Poções, 12 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
Gustavo Correia Silva 

Setor Contábil da Prefeitura 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1) ________________________________    2) ___________________________________ 

CPF:                                                                CPF: 
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 176/2020 FMS

 
 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 

176/2020 FMS,

 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE POÇÕES -

 

BA

 

COM COOPARTICIPAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E

 

ROSANA 

DOS SANTOS PALMA.

 
 

Pelo presente instrumento particular,

 

na melhor forma do direito, O MUNICÍPIO DE POÇÕES-

BA, neste ato representado

 

pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS

 

com 

COOPARTICIPAÇÃO

 

DO

 

FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.113,324/0001 -52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75 –

 

Bairro Centro –

 

CEP. 45.260-000, 

representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora

 

do referido Fundo,

 

ora deno-

minado

 

CONTRATANTE

 

e de outro lado, ROSANA DOS SANTOS PALMA, brasileiro (a), mai-

or,

 
residente na Rua Professora Horina Andrade, nº 199, Bairro Lagoa Grande,

 
Poções BA, por-

tador (a) do RG nº 15.485.383-61
 

SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o nº 071.698.575-61, aqui 

denominado (a) CONTRATADO (A),resolvem rescindir amigavelmente o contrato nº 155-

10/2020
 

FMS
 

contraído nos
 

termos
 

e cláusulas que se seguem:
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA
 

–
 

DO CONTRATO -
 

As partes firmaram entre si em 17
 

de junho
 

de 

2020, contratação através de
 

Contrato direto sob o
 
nº 176/2020

 
FMS

 
no qual o

 
presente Contra-

to tem por objeto a prestação temporária de Agente de  Serviços Gerais para higienização em 

locais internos e externos neste município com a finalidade de medidas preventivas ao novo co-

ronavírus (COVID-19), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -  BA, 

e será regido pela Lei Federal nº 13.979/2020. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO - O presente distrato é amigável, por acordo entre as 

partes,com fundamento no item IIdo Art. 79,da Lei Federal N. 8.666/93. Por força da presente 

rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, por apre-

sentar a carta de desistência nada tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qual-

quer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.
 

 CLAUSULA TERCEIRA
 

–
 

FORO
 

-
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Poções do Estado da Ba-

hia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 Assim, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das tes-

temunhas abaixo. 
 Poções, 22

 
de junho

 
de 2020.

 
 
 
 
 

Leandro Araújo Mascarenhas                    

                               

Lorena Santos Mascarenhas

 
          

Prefeito Municipal 

                

Secretário Municipal de Saúde

 
  

Contratante                                                                                    

     

Contratante

 
 
 
 

ROSANA DOS SANTOS PALMA

  
Contratado

 

TESTEMUNHAS:

 
 

1 -

 

______________________________

                          

2 -

 

_____________________________

 

CPF:                                                    

                                  

CPF:
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 

 

 

 

155-10/2020 FMS

 
 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 155-

10/2020 FMS,

 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE POÇÕES -

 

BA

 

COM COOPARTICIPAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E

 

MATEUS 

SANTOS SOUZA.

 
 

Pelo presente instrumento particular,

 

na melhor forma do direito, O MUNICÍPIO DE POÇÕES-

BA, neste ato representado

 

pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS

 

com 

COOPARTICIPAÇÃO

 

DO

 

FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o

 

nº 

11.113,324/0001 -52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75 –

 

Bairro Centro –

 

CEP. 45.260-000, 

representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora

 

do referido Fundo,

 

ora deno-

minado

 

CONTRATANTE

 

e de outro lado, MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior resi-

dente na Rua Tenente Celino, n° 08, Bairro Alto da Vitória, Município de Poções

 

-

 

BA, portador 

(a) do RG nº 14.100.683-82 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o nº 028.687.195-54, aqui deno-

minado (a) CONTRATADO (A),resolvem rescindir amigavelmente o contrato nº 155-10/2020
 

FMS
 

contraído nos
 

termos
 

e cláusulas que se seguem:
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA
 

–
 

DO CONTRATO -
 

As partes firmaram entre si em 07
 

de maio de 

2020, contratação através de
 

Contrato direto sob o
 
nº 155-10/2020

 
FMS

 
no qual o 

 
presente 

Contrato tem por objeto a prestação temporária de serviços gerais para higienização em locais 

internos e externos neste município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronaví-

rus (COVID-19), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -  BA, e 

será regido pela Lei Federal nº 13.979/2020. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO - O presente distrato é amigável, por acordo entre as 

partes,com fundamento no item IIdo Art. 79,da Lei Federal N. 8.666/93. Por força da presente 

rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, por apre-

sentar a carta de desistência nada tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qual-

quer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.
 

 CLAUSULA TERCEIRA
 

–
 

FORO
 

-
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Poções do Estado da Ba-

hia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 Assim, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das tes-

temunhas abaixo. 
 Poções, 04

 
de junho

 
de 2020.

 
 
 
 
 

Leandro Araújo Mascarenhas                    

                               

Lorena Santos Mascarenhas

 
          

Prefeito Municipal 

                

Secretário Municipal de Saúde

 
  

Contratante                                                                                    

     

Contratante

 
 
 
 

MATEUS SANTOS SOUZA

  

Contratado

 

TESTEMUNHAS:

 
 

1 -

 

______________________________

                          

2 -

 

_____________________________

 

CPF:                                                    

                                  

CPF:
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