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AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 009/2020

A Prefeitura Municipal de Aracatu/BA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
ciência dos interessados, que no dia 10 de agosto de 2020, a partir das 09hs00min, receberá as propostas e 
documentos referente ao Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço nº 009/2020 referente a Aquisição de 
Material Elétrico para atender a necessidades das Secretarias do Município de Aracatu. O edital completo estará 
disponível no diário oficial do município pelo site www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado 
diretamente no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário 
entre 08h:30min às 12h00min e 14h00min às 17h00min. Aracatu, 28 de julho de 2020. 

Weslei Peixoto Santos
Pregoeiro.
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DECRETO No 51/2020.

Declara Situação de Emergência nas 
áreas do Município de Caraíbas, afetadas 
por Estiagem – COBRADE 14110, 
conforme IN/MI 02/2016. 

O Senhor JONES CO0ELHO DIAS, Prefeito do município de Caraíbas, 
localizado no estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril 
de 2012, CONSIDERANDO:  

I - A intensidade com que a estiagem se caracterizou por toda zona rural do 
Município;  

II - A falta d'água de boa qualidade para cons umo humano, para os animais e 
para as culturas agrícolas em geral, bem como a falta de alimentos em consequência desse 
quadro de estiagem; 

III - A perda de cerca de 80% das lavouras de milho, feijão, mandioca, com 
consideráveis prejuízos econômicos, principalmente a agricultura familiar; 

IV - A precariedade da Prefeitura em dispor de recursos financeiros para 
prestar socorro às famílias prejudicadas; 

V - O parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relatando a 
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência; 

VI – Que, mesmo com as chuvas que caíram em janeiro de 2020, não foram 
suficientes para o preenchimento dos reservatórios e mananciais, colheita de lavouras e 
recuperação de rebanhos, havendo necessidade de intervenção do Poder Público, para 
minimizar os efeitos da estiagem; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas do município contidas no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este 

Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem – 1.4.1.1.0, 

conforme IN/MI nº 02/2016.  

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 

coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta 

ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  
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Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 

desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o 

objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a 

coordenação Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição 

Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente 

responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 

de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de 

propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de 

desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 

desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas 

seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais 

seguros, será apoiado pela comunidade. 

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo 

das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de 

licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, 

de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos 

desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias 

consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 

prorrogação dos contratos. 
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Art. 7º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação devendo vigorar por um 
período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 180 dias, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Caraíbas, 06 de Julho de 2020. 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 

Publique-se 
Registre-se 
Cumpra-se
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D E C R E T O Nº 057 DE 28 DE JULHO DE 2020. 

“Aprova o Plano de Aplicação dos recursos 

decorrentes de precatórios oriundos de 

diferenças das transferências do FUNDEF, de 

exercícios anteriores e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, e  

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia, editou as Resoluções nº 1346/2016 e 1387/2019; 

CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução 1346/2016, alterado pelo Art. 2° 
da Resolução 1387/2019 os recursos recebidos em decorrência de ação 
ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos 
depósitos do FUNDEF, atual FUNDEB, referentes a exercícios anteriores, 
somente poderão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino 
básico, em conformidade com o dispositivo nas Leis Federais nº 9.394/1996 e 
11.494/2007, vedada a utilização para pagamento de remuneração dos 
profissionais da educação, não se aplicando a tais recursos a vinculação 
prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 e, no que diz respeito à remuneração, 
o inciso I do art. 70, da Lei nº 9.394/1996. 

CONSIDERANDO as orientações do Acórdão 2.866/2018 do Plenário do 
Tribunal de Contas da União; 
  
CONSIDERANDO a resolução 1251/2007 do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia que regulamenta a implantação e a aplicação 
dos recursos do FUNDEB nos municípios baianos;  

CONSIDERANDO o que preza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB 9394/96 sobre as despesas de Manutenção e 
Desenvolvimento de Ensino; 

  
CONSIDERANDO o oficio n° 36336/2020-TCU/Seproc, de 14/07/2020 enviado 
ao Município de Condeúba; 

CONSIDERANDO as orientações da Rede de Controle da Gestão Pública, por 
meio de seus integrantes os Ministérios Públicos Federal e Estadual, o 
Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, o 
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Tribunal  de Contas da União e a Controladoria-Geral da União na Bahia, 
juntamente com a recomendação conjunta n° 01/2018, produzida pelo Grupo 
de Trabalho Interinstitucional, criado pela então Procuradora-Geral da 
República, Raquel Dodge, com a finalidade de assegurar a destinação dos 
recursos oriundos das diferenças do FUNDEF; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional e Municipal de Educação estabelece 
metas e estratégias para o Município de Condeúba; 

CONSIDERANDO que a necessidade deste Plano de Aplicação fundamenta-se 
na eficiência e otimização dos recursos públicos;  

CONSIDERANDO a real necessidade de aplicar os recursos dos precatórios 
na melhoria da qualidade da educação; 

CONSIDERANDO o respeito aos princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública.  

RESOLVE  

Art. 1º. Aprovar o Plano de Aplicação dos créditos decorrentes de precatórios 
de diferenças das transferências do FUNDEF, conforme constante dos anexos 
deste Decreto.  

Art. 2º.  Os rendimentos advindos da aplicação financeira deste recurso serão 
incorporados aos recursos originais, observando sempre sua destinação que é 
a manutenção e desenvolvimento de ensino.  

Art. 3°.  O Plano de Aplicação poderá ser alterado para ajuste e adequação de 
ações. 

Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 28 de julho de 2020. 

Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I DO DECRETO 057/2020 

 
 

PLANO DE AÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 
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CONDEÚBA – BAHIA 
 
 
 

 

PLANO DE AÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS 

FUNDEF 

 

 

ORIGEM DO RECURSO 

Transferência de recursos extraordinários da Complementação da União ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério- FUNDEF/ Precatórios. 

 

RECURSO 

Ação Judicial nº 2006.33.06.002608-0 TRF 1ª Região. FUNDEF- 

Precatórios. 

VALOR 

 13.114.291,19 (treze milhões, cento e quatorze mil, duzentos e noventa e 

um reais e dezenove centavos).

 

APRESENTAÇÃO 

O presente plano de ação para aplicação dos recursos oriundos da Ação 

Judicial nº 2006.33.06.002608-0 TRF 1ª Região/ FUNDEF- Precatórios, está 

alinhado a Lei de número 909/2015 de 08 de setembro de 2015 que estabelece no 

seu artigo primeiro a aprovação do Plano Municipal de Educação de Condeúba - 

Bahia, com vistas ao cumprimento do disposto no Art. 214 da Constituição Federal. 

O Plano Municipal de Educação foi elaborado com participação da comunidade 

escolar, sociedade civil organizada, entidades e instituições competentes e poder 

público, sob a Coordenação da Comissão Municipal de Elaboração do PME de 

Condeúba - Bahia, instituída por decreto em conformidade com os Planos Nacional 

e Estadual de Educação.  

No tocante e esse Plano de Aplicação, início do corrente ano foram 

realizadas audiências públicas com toda comunidade escolar visando mapear as 

necessidades de melhoria da estrutura do Sistema de Ensino. Os encontros se 
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deram em cada escola do município, tendo a participação dos pais, alunos, 

professores e servidores de cada unidade. Juntamente com o Sr. Prefeito Silvan 

Baleeiro e o Sr. Secretário de Educação Weder Spínola, acompanharam as 

audiências, representante da Câmara de Vereadores, representantes do Conselho 

Tutelar, O Sr. Controlador Interno do Município Reinaldo Ribeiro, presidente do 

CME, entre outros representantes da sociedade civil. 

Assim sendo, todas as ações previstas neste plano de ação objetivam 

alcançar as metas e estratégias do Plano Decenal de Educação do Município de 

Condeúba, bem como apresentar de forma clara e transparente a toda sociedade a 

aplicação desses recursos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O presente plano tem por finalidade apresentar ao Controle Social de forma 

transparente e objetiva a forma de utilização dos Precatórios originados pelo 

FUNDEF. Construído de forma democrática, em diálogo com a comunidade escolar 

do nosso sistema de ensino, o plano apresenta as demandas estruturais para 

melhoria na oferta de uma educação de qualidade com o objetivo de melhor atender 

os nossos alunos. O presente documento contempla espaço físicos e mobiliário 

necessário ao desenvolvimento das atividades pedagógica. Objetivando a 

valorização dos servidores da educação onde serão construídos e reformados 

espaços escolares, proporcionando ambiente adequado de trabalho aos 

profissionais de todos os segmentos. A aquisição e reparos de Transporte Escolar é 

peça importante nesse plano para garantir o acesso de todos os alunos à escola. 

Com a aquisição de novos veículos, a distribuição de materiais e livros acontecerá 

de forma rápida e eficiente. A reestruturação do Setor de Alimentação Escolar, com 

aquisição da câmara fria e do veículo refrigerado garantirá a oferta de alimentos de 

qualidade em todas as escolas do município. 

Desta forma, procura-se atender a todo o nosso Sistema de Ensino, sempre 

atendendo ao que preconiza a vigente legislação no que diz respeito à aplicação 

destes créditos. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

Condeúba é uma cidade histórica situada no Sudoeste da Bahia, que teve, 

desde os seus primórdios, no decorrer do século XVIII a prevalência da religiosidade 

católica, a qual tinha o nome de Povoado de Santo Antônio da Barra. Foi assim, que 

um padre visitador-geral, passando por aqui, abençoou uma pequena capela em 

honra ao santo padroeiro em 10 de Julho de l783. Esta capela, depois de passar por 

algumas reformas, é a atual Igreja Matriz de Condeúba. Ainda como povoado, 

contou com o despacho eclesiástico do Arcebispo da Bahia – Dom Romualdo 

Antônio de Seixas para fundar a venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento 

em l5 de Fevereiro de 1845. No entanto, a elevação da capela à categoria de Matriz 

só aconteceu em 19 de Maio de 1851, passando assim a localidade à condição de 

Paróquia de Santo Antônio ligada à Igreja de Nossa Senhora Santana de Caetité. 

(TORRES, 1924, pp. 44 – 46). 

A prosperidade do povoado se dera de forma crescente e rápida, devido ao 

seu intercâmbio comercial para outras cidades da Bahia e norte de Minas Gerais. 

Sucedeu que, em 14 de Maio de 1861, vereadores da Imperial Vila do Príncipe de 

Caetité vieram instalar aqui a Vila de Santo Antônio da Barra, dando-lhe 

emancipação política e administrativa, tornando a localidade Vila e Município de 

Santo Antônio da Barra, totalmente independente de Caetité. A nova urbe precisava 

então, de casa de Câmara, Cadeia e demais dependências administrativas. Foi 

quando se construiu o Paço Municipal, em estilo barroco, no ano de 1881. Tem por 

área construída 348 m² e é um edifício histórico. Por ele passara a Coluna Prestes 

em 1926 a qual deixou inscrições e datas históricas em suas paredes, na parte 

superior do edifício. (SOUZA, 2015, pp. 106 – 111). 

Mas, a mudança da condição de vila para cidade, só ocorreu em 28 de 

Junho de 1889, quando o Dr. Deocleciano Pires Teixeira, pai do educador Anísio 

Teixeira, apresentou uma proposta à Assembleia Legislativa da Bahia, da qual saiu 

a Resolução Provincial nº 2.673, mudando o nome da localidade, e, elevando-a à 

categoria de cidade com a denominação de “Condeúba”, que, na língua tupi significa 

“Pau de Candeia”. (TORRES, 1924, p. 179).  
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Condeúba possuía enorme área, porque era formada por vários distritos ao 

seu redor, como: Cordeiros, Piripá, Tremedal, Pres. Jânio Quadros, Maetinga, 

Caraíbas e Guajeru; hoje, todos emancipados. Atualmente, registra-se apenas 1.285 

km² para uma população aproximada de 18.000 habitantes. De bandeira rubro-

amarela, tem uma altitude de 680 m acima no nível do mar. Sua vegetação é a 

caatinga, não tão rigorosa como a do Nordeste do Brasil, mas uma fase de transição 

entre a mata e o cerrado. O clima tropical semiárido é agradável com chuvas no 

verão e seco durante o inverno. (SOUZA, 2015, pp. 23-28). 

A hidrografia é favorável ao solo e relevo de planaltos com dois rios 

principais: o Gavião e o Condeúba. Possui várias barragens, lagoas e açudes. 

Apesar dessas benesses da natureza, o município sofre com secas prolongadas e 

produção escassa. (SOUZA, 2015, p. 29). 

A base econômica municipal concentra-se na agricultura e pecuária.  Há um 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM muito baixo e um PIB 

também pequeno. Não tem fonte de renda atrativa para a população, estando esta 

concentrada no setor primário da economia, salvando-se a pecuária para o homem 

do campo que também conta em seu auxílio com a produção modesta de feijão, 

milho, mandioca, farinha, requeijão e biscoitos. A indústria não deslancha, apenas 

uma empresa de confecções de tecidos e a Biscoitos Condeúba Industria e 

Comércio garantem empregos para cerca de 500 pessoas. O setor terciário da 

economia tem reagido bem às crises e desajustes econômicos, amparando muita 

gente do desemprego. (SOUZA, 2015, pp. 137 -147)

 

DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL 

Desde o início da história local, a educação sempre foi uma preocupação 

para autoridades e proprietários rurais ao contratar, professores leigos para o ensino 

primário nas fazendas. Na zona urbana, a escola mais antiga é a Tranquilino Torres, 

hoje municipalizada, atendendo ao Ensino Fundamental. 

O objetivo da Educação Básica é assegurar a todos os brasileiros a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (LDBEN Art. 21 e 22). Na 

atualidade, a Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com Sistema 

Municipal de Ensino próprio, desenvolve a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
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de nove anos e a EJA. Na zona urbana conta com cinco unidades escolares e na 

zona rural com outras tantas. O Ensino Médio pertence ao Estado com apenas uma 

unidade escolar. O curso superior é particular com a modalidade a distância. Não 

existem cursos técnicos nem profissionalizantes. Os jovens de classe média 

continuam seus estudos em outras cidades mais desenvolvidas. Entretanto, a 

melhoria por uma educação de qualidade se faz por esperar.  

Os principais documentos norteadores da Educação Básica são: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e 

o Plano Municipal de Educação – Lei 808 de 08 de setembro de 2015, regidos, 

naturalmente, pela Constituição da República Federativa do Brasil. O Sistema 

Municipal de Educação de Condeúba, aprovado no dia 07/12/2007 e sancionado 

conforme a Lei Municipal nº 116/2007, é composto pela Secretaria Municipal de 

Educação - representando a gestão e o Conselho Municipal de Educação. É 

constituído por vários seguimentos da sociedade e encontra-se funcionando 

perfeitamente de acordo com o regimento, com reuniões periódicas e executando os 

trabalhos necessários. É, desse modo, legalizado e atualizado. Além do Conselho 

Municipal de Educação, o município tem o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar; Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de 

Manutenção da Educação Básica e Constitui-se Sistema de Ensino de acordo com a 

Lei Municipal. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal 

atual consta na Lei 909 de 08 de setembro de 2015. O transporte Escolar é mantido 

pela Secretaria Municipal de Educação, que recebe complementos da União para tal 

fim, constituindo-se de transportes próprio e terceirizado.  

O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações 

de desempenho dos alunos na Prova Brasil com informações sobre o rendimento 

escolar, medido pelos índices de aprovação obtidos através do censo escolar. A 

concepção básica de qualidade de ensino, deste indicador é de que o aluno aprenda 

e passe de ano. Assim, teríamos, segundo ele, um sistema de ensino ideal, no qual 

os discentes têm acesso; não apresentam distorção idade-série devido às 

sucessivas reprovações; não abandonam a escola e ao final aprendem. Uma das 

vantagens do IDEB é a forma sintética e simplificada como apresenta os dados, 

levando em consideração a média de Condeúba na qual o município vem 
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progredindo ano após ano, através dos índices observados, alcançando no ano de 

2017 o índice de 6,1 na média da Rede Municipal. 
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PLANO DE AÇÃO PRECATÓRIOS  

METAS DO PME AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO PRIORIDADE 

Metas 06 e 07 Aquisição de mobiliário e equipamentos  

Aquisição de material pedagógico para as Unidades Escolares MÉDIA 
Aquisição de eletrodomésticos, utensílios de cozinha e 
mobiliário ALTA 

Metas 01 e 03 Informatização e atualização tecnológica  

Aquisição de kit audiovisual(TV, caixa de som, microfones e 
retroprojetor) MÉDIA 

Aquisição de kit Informática(Computadores, Impressoras, 
Notebooks) ALTA 

Metas 01 e 03 
Melhoria da infraestrutura física e 

arquitetônica  

Reforma e ampliação das Unidades Escolares e do Centro 
Administrativo ALTA 

Construção de estrutura pedagógica e administrativa nas 
Unidades Escolas e no Centro Administrativo ALTA 

Construção de Creche Escolar ALTA 

Construção da Escola Quilombola do Tamboril ALTA 

Plano piloto de climatização e Energia Solar no Colégio 
Municipal Alcides Cordeiro ALTA 

Plano piloto de climatização e Energia Solar na Escola 
Quilombola do Tamboril ALTA 

Implantação de sistema de segurança nas Unidades Escolares BAIXA 

Metas 02, 07 e 17 
Aquisição de transporte para apoio 

pedagógico e administrativo 

Reparo e manutenção da frota de veículos da Educação ALTA 

Aquisição de veículos automotivos ALTA 

Metas 13 e 14 Capacitação dos profissionais de educação 
Contratação de serviço de consultoria pedagógica para 
formação continuada dos profissionais da educação MÉDIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 22 29 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 2329 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 24 29 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 2529 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 26 29 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 2729 de Julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 2925 de Fevereiro de 2015 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 28 29 de Julho de 2020

 
RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 041/2020 oriundo do 3º 
Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 204/2017, firmado em 19/07/2017, com 
fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba. 
Contratado: SERVIDOR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ nº 
07.914.579/0001-47. Objeto: prorrogação de vigência até 31/12/2020 do contrato de 
prestação dos serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de 
direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de 
manutenção mensal após o final da garantia para o sistema de contabilidade pública, 
item 1. Vigência: 166 dias. Valor: R$ 11.066,66 (onze mil, sessenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 030201 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 030301 - SECRETARIA DE FINANÇAS; 2.013 - MANUTENCAO 
DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS; 2.095 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.100 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO 
TRIBUTARIO; 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. Assinatura: 13/07/2020. 
 
 
 

 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 
 

Regiane Augusta de Oliveira Holz. 
SERVIDOR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME 

CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2020 
 
 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2020, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, com 

sede na Rua Francisco Silva nº 15, CEP 46.290-000, centro, Mortugaba-Ba inscrita no CNPJ sob o nº 

13.677.687/0001-46, o pregoeiro, nos termos da legislação vigente, integrantes do presente ajuste, diante do 

disposto no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das Propostas apresentadas, resolve pelo Registro de Preços destinado a contratação de 

empresa para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples, típicas, 

isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro 

/ servente de serviços gerais / eletricista / auxiliar de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / 

carpinteiro / pintor / serralheiro / auxiliar de serralheiro / topógrafo / auxiliar de topógrafo / 

desenhista/copista / encarregado de obras / motorista / vigilante / operador de máquinas / mecânico 

de manutenção de máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral 

para atendimento às Secretarias Municipais de Mortugaba - Bahia, conforme especificações, 

quantidades estimadas e valores máximos estabelecido em anexo. De forma que o Município possa 

intervir com ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes profissionais de forma 

imediata, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela(s) 

empresa(s) WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, de CNPJ Nº 01.713.400/0001-07, 

com endereço na Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria Da Vitória-Ba, neste ato representado pelo 

Senhor Marcos Aurélio Borges Ferreira portador do RG: 393096385 e CPF: 023.240.335-00, na ordem 

sucessiva de classificação como mostra tabela de classificação e valores por lote da CLÁUSULA I, 

observados as condições do Edital que rege o Pregão Presencial SRP nº 011/2020.  

 
CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS 
A classificação da presente Ata de Registro de Preços teve apenas uma vencedora em todos os lotes, uma vez que 
a outra licitante teve sua inabilitação confirmada durante o certame, os preços registrados ficaram da forma que 
segue abaixo. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTD 

 
CLASSIFICAÇÃO 
DAS EMPRESAS 

 
EMPRESAS 

CLASSIFICADAS 

VALOR 
GLOBAL 

OFERTADO 
 

1 
Serviços complementares de calceteiro em 
serviços com materiais utilizados em obras de 
pavimentação de ruas (calçamento), calçadas e 
praças públicas, em obras novas, conservação, 
manutenção ou reformas das obras, até dez 
operários por serviço empreitado h 

   
10.000  

 
 

VENCEDORA 

 
WA 

CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS DE 
EDIFICAÇÕES 

EIRELI 

R$ 2.158.820,00 
(dois milhões 

cento e 
cinqüenta e 

oito mil 
oitocentos e 
vinte reais). 

2 Serviços complementares de servente de serviços 
gerais em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, 
passeios, bueiros, realizando na sede e interior do 
Município, até trinta serventes por serviço 
empreitado h 30.000  

 
 

2ª COLOCADA 

 

 
3 Serviços complementares de eletricista na 

manutenção predial compreendendo a estrutura 
elétrica nos imóveis propriedade ou locados e 
logradouros do Município, até três eletricistas por 
serviço empreitado. h 

     
3.000  

 

3ª COLOCADA 

 

 
4 Serviços complementares de auxiliar de eletricista 

na manutenção predial compreendendo a estrutura 
elétrica nos imóveis de propriedade ou locados e 
logradouros do Município, até três auxiliares de 
eletricista por serviço empreitado. h 3.000  

  

 
5 Serviços complementares de bombeiro hidráulico 

na manutenção predial compreendendo a estrutura 
hidráulica nos imóveis de propriedade ou locados e 
logradouros do Município, até dois bombeiros 
hidráulicos por serviço empreitado. h 

     
1.000  
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6 Serviços complementares de pedreiro na execução 
de serviços de construção e reparos preventivos ou 
corretivos realizando substituição, reparando, 
reformando ou instalando peças, componentes ou 
equipamentos em imóveis de propriedade ou 
locados ao Município, até cinco pedreiros por 
serviço empreitado. h 

   
20.000  

  

 
7 Serviços complementares de carpinteiro na 

execução de serviços de construção e reparos 
preventivos ou corretivos realizando substituição, 
reparando, reformando ou instalando peças, 
componentes ou equipamentos em imóveis de 
propriedade, locados ou logradouros do Município, 
até dois carpinteiros por serviço empreitado h 

     
1.500  

  

 
8 Serviços complementares de pintor na execução de 

serviços de construção e reparos preventivos ou 
corretivos realizando a reparação, reformando ou 
após a instalação de peças, componentes ou 
equipamentos em imóveis de propriedade ou 
locados ao Município, até três pintores por serviço 
empreitado. h 

   
15.000  

  

 
9 Serviços complementares de serralheiro na 

execução de serviços de construção e reparos 
preventivos ou corretivos realizando substituição, 
reparando, reformando ou instalando peças de 
ferro, aço ou alumínio, componentes ou 
equipamentos em imóveis de propriedade, locados 
ou logradouros do Município, até dois serralheiros 
por serviço empreitado h 

     
1.500  

  

 
10 Serviços complementares de auxiliar de serralheiro 

na execução auxiliar de serviços de construção e 
reparos preventivos ou corretivos realizando 
substituição, reparando, reformando ou instalando 
peças de ferro, aço ou alumínio, componentes ou 
equipamentos em imóveis de propriedade, locados 
ou logradouros do Município, até quatro auxiliares 
por serviço empreitado h 

     
1.000  

  

 
11 Serviços complementares de topógrafo na 

execução de serviços de levantamento ou 
cadastramento de dados para o desenvolvimento 
de cálculos topográficos e serviços correlatos em 
imóveis de propriedade ou locados ao Município, 
até dois topógrafos por serviço empreitado h 

     
2.000  

  

 
12 Serviços complementares de auxiliar de topografo 

na execução de serviços de auxiliar do topógrafo, 
levantamento ou cadastramento de dados para o 
desenvolvimento de cálculos topográficos e 
serviços correlatos em imóveis de propriedade ou 
locados ao Município, até dois topógrafos por 
serviço empreitado h 

     
3.000  

  

 
13 Serviços complementares de desenhista/ copista 

na análise de solicitações de desenhos. 
Interpretação de documentos de apoio, tais como 
plantas, projetos, catálogos, croquis e normas. 
Observa as características técnicas de desenhos, 
define formatos e escalas, sistemas de 
representação e prioridades de desenhos, 
conforme cronogramas. Desenha detalhes de 
projetos de desenhos. Envia desenhos para 
revisão, realiza cópias de segurança e disponibiliza 
desenhos finais e revisões. h 1.500  

  

 
14 Serviços complementares de Encarregado de 

Obras/ supervisiona colaboradores, acompanha 
cronograma e medições de obras e controla 
equipamentos, contratação de serviços e matéria-
prima. Participa na compra de suprimentos e 
prospecção de fornecedores h 

     
4.000  

  

 
15 Serviços complementares de motorista/ 

responsável por trabalhar transportando 
passageiros, cargas, documentos ou materiais. Um 
motorista realiza verificações e manutenções 
básicas do veículo, utilizando equipamentos e 
dispositivos especiais h 

     
2.000  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 40 29 de Julho de 2020

16 Serviços complementares de vigilante/ é a pessoa 
que vai asseguras a proteção e segurança de 
empresas e outras entidades, controlando o fluxo 
de entrada e saída de pessoas, visitantes e 
automóveis, inspecionando volumes e cargas, 
fazendo rondas nas instalações, verificando o 
estado de equipamentos, etc h 

     
3.000  

  

 
17 Serviços complementares de Operador de 

Máquinas/ realizar manutenção básica de 
máquinas pesadas, tais como dozzer, tratores 
diversos, motoniveladoras, retroescavadeiras, 
compactadores, entre outras, além de opera-las 
com a finalidade de nivelar os terrenos na 
construção de edificações, estradas, etc h 

     
7.000  

  

 
18 Serviços complementares de Mecânico de 

Manutenção de Máquinas/ profissional responsável 
por realizar a manutenção em componentes, 
equipamentos e máquinas industriais. Um 
mecânico de manutenção de máquinas planeja 
atividades de manutenção, avaliando condições de 
funcionamento e desempenho de máquinas e 
equipamentos h 

     
4.000  

  

 
19 Serviços complementares de Engenheiro Civil/ 

profissional responsável por projetos de 
especialidades, gestão e planejamento de obras, 
bem como, fiscalização de grandes projetos de 
construção, incluindo estradas, edifícios, 
aeroportos, túneis barragens, pontes e sistemas de 
abastecimento de água e tratamento de esgotos h 

     
2.000  

  

 
20 Serviços complementares de Arquiteto e Urbanista/ 

profissional responsável por idealizar, projetar ou 
dirigir construções. Um Arquiteto Urbanista, ocupa 
os espaços disponíveis, levando em conta a 
disposição dos objetos, a incidência de luz e 
ventilação h 

     
2.000  

  

 
21 Serviços complementares de Almoxarife/ 

profissional responsável por receber, identificar e 
conferir materiais, registrando as movimentações 
de entrada e saída de materiais ou produtos. Para 
que o profissional tenha um bom desempenho 
como Almoxarife é essencial que possua 
conhecimentos em Windows, Word e Excel h 

     
2.500  

  

 
22 Serviços complementares de Encarregado Geral/ 

profissional que coordena e responde por equipes 
operacionais. Sua função é orientar e supervisionar 
funcionários, estabelecer metas e organizar 
planejamentos h 

     
2.000  

  

 

 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a critério 
da Administração. 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 

A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 
 
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
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registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um fornecedor 
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e que o 
primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições 
do edital e o Preço Registrado. 
 
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 
 
CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às 24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou fornecimento, 
até o 20º (vigésimo) dia; 
 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 
nº 8.666/93; 
 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 
 
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 
 
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 
 
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 
 
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.  
 
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 
8.666/93.  
 
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pelo Município: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
 
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 
 
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
 
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a decisão 
final deverá ser fundamentada. 
 
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  
 
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro 
de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto no 
ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba. 
 

 
 
 

___________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46 
Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 

 

____________________________________________________ 
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI 

CNPJ Nº 01.713.400/0001-07 
Marcos Aurélio Borges Ferreira  
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Dispensa de Licitação nº.: 012/2020 

Processo Administrativo nº: 037/2020 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por determinação da Excelentíssima Senhora Rita de Cássia Cerqueira 

dos Santos, Prefeita Municipal de Mortugaba - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após ratificação autoriza a 

publicação, no mural da Prefeitura, o resumo do processo de Dispensa de Licitação Nº 012/2020, tendo como objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃODE 

LOGRADOUROS MUNICIPAIS, INCLUINDO PRAÇAS, PARADAS DE ÔNIBUS E INSTALAÇÕES PÚBLICASCOMO MEDIDA 

PREVENTIVA AO CONTÁGIO DA COVID-19. 

 

Contratada: WA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 01.173.400/0001-07, com sede 

a Rua Arnaldo Pereira, nº 01, Bairro: Centro – Santa Maria da Vitória/Bahia, CEP: 47.640, neste ato representado pelo Senhor 

Clebson da Silva Santos, portado do CPF de nº. 978.685.231-15.  

 

Base Legal Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato: 088/2020 
Dispensa de licitação: Nº 012/2020 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-

000, neste ato representado pela sua Prefeita, a Sra. Rita de Cássia Cerqueira dos Santos, brasileira, casada, RG 0249222426 

SSP-BA, CPF nº. 151.695.105-00 administradora doravante denominada contratante. 

CONTRATADO: WA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 01.173.400/0001-07, com 

sede a Rua Arnaldo Pereira, nº 01, Bairro: Centro – Santa Maria da Vitória/Bahia, CEP: 47.640, neste ato representado pelo Senhor 

Clebson da Silva Santos, portado do CPF de nº. 978.685.231-15. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E 

DESINFECÇÃODE LOGRADOUROS MUNICIPAIS, INCLUINDO PRAÇAS, PARADAS DE ÔNIBUS E INSTALAÇÕES 

PÚBLICASCOMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTÁGIO DA COVID-19. 

 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2020. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 192.670,56 (cento e noventa e dois mil seiscentos e setenta reais e cinqüenta e seis 

centavos). 

 

Mortugaba, 01 de julho de 2020. 
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