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PORTARIA Nº 90/2021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Sra. ALSÔNIA DA SILVA LEITE,  portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
22.045.142-7602505483-05/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº454.636.465-20, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador 
Amarildo Bonfim, a partir de fevereiro do corrente ano. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 
Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.   
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 01 de fevereiro de 2021. 
 
 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBIDIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, no uso de suas atribuições 

e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou 

ilegalidade, conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi 

homologada a Inexigibilidade de Licitação de n° 001/2021 à empresa: MEIRELES E 

MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS , inscrita no CNPJ: 10.612.371/0001-88 no 

valor mensal de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) com o objetivo de contratação 

de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica ao Poder 

Legislativo Municipal consistente em: representação da Câmara em juízo ou fora dele, 

por delegação da Presidência, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração 

do contencioso interessado, e, ainda, o acompanhamento jurídico de Processos 

Licitatórios e Contratos Administrativos, bem como a emissão de pareceres jurídicos 

sobre matéria de Direito Público, Constitucional e Administrativo, defesa em ações 

judiciais em que a contratante figurar como parte, em qualquer grau de jurisdição, 

acompanhamento e apresentação de recursos administrativos perante o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia relativamente a prestação de contas do Poder 

Legislativo, assessoramento aos vereadores e Mesa Diretora da Câmara Municipal na 

elaboração e emissão de pareceres em projetos de lei.  

 
Ituaçu – Bahia, 25 de janeiro de 2021.  

 

 
 

JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 
Presidente da Câmara de Ituaçu 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 

jurídica ao Poder Legislativo Municipal consistente em: representação da Câmara em 

juízo ou fora dele, por delegação da Presidência, tanto nos aspectos preventivos quanto 

na administração do contencioso interessado, e, ainda, o acompanhamento jurídico de 

Processos Licitatórios e Contratos Administrativos, bem como a emissão de pareceres 

jurídicos sobre matéria de Direito Público, Constitucional e Administrativo, defesa em 

ações judiciais em que a contratante figurar como parte, em qualquer grau de jurisdição, 

acompanhamento e apresentação de recursos administrativos perante o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia relativamente a prestação de contas do Poder 

Legislativo, assessoramento aos vereadores e Mesa Diretora da Câmara Municipal na 

elaboração e emissão de pareceres em projetos de lei. 

EMPRESA: MEIRELES E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ: 10.612.371/0001-88 

VALOR GLOBAL: R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), divididos em 

parcelas mensais de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

BASE LEGAL: Art. 13, inciso III e Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

ulteriores alterações. 

DA AUTORIZAÇÃO : Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

 
Ituaçu – Bahia, 25 de janeiro de 2021.  

 

 
 

JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 
Presidente da Câmara de Ituaçu 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021   

 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021 

CONTRATANTE: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : MEIRELES E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ: 10.612.371/0001-88 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 

jurídica ao Poder Legislativo Municipal consistente em: representação da Câmara em 

juízo ou fora dele, por delegação da Presidência, tanto nos aspectos preventivos quanto 

na administração do contencioso interessado, e, ainda, o acompanhamento jurídico de 

Processos Licitatórios e Contratos Administrativos, bem como a emissão de pareceres 

jurídicos sobre matéria de Direito Público, Constitucional e Administrativo, defesa em 

ações judiciais em que a contratante figurar como parte, em qualquer grau de jurisdição, 

acompanhamento e apresentação de recursos administrativos perante o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia relativamente a prestação de contas do Poder 

Legislativo, assessoramento aos vereadores e Mesa Diretora da Câmara Municipal na 

elaboração e emissão de pareceres em projetos de lei. 

VALOR GLOBAL: R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), 

VALOR MENSAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, inciso III e Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas ulteriores alterações. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBIDIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, no uso de suas atribuições 

e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou 

ilegalidade, conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi 

homologada a Inexigibilidade de Licitação de n° 002/2021 à empresa: QUALYTEC 

CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 

20.972.763/0001-01 no valor mensal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com 

o objetivo de contratação de empresa do ramo para prestação de serviços Técnicos 

Especializados de Consultoria em Planejamento, Orçamento, Gestão e Assessoria 

Contábil para a realização de prestação de contas mensal e anual da Câmara Municipal 

de Ituaçu perante o TCM/BA, quanto à contabilidade geral na execução orçamentária da 

receita e despesa, acompanhamento das diligências mensais e anual expedidas pelos 

órgãos de Controle Externo, bem como o monitoramento das ações para cumprimento 

das obrigações do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e do E-TCM.  

 
 
 

Ituaçu – Bahia, 25 de janeiro de 2021.  

 

 
JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 
Presidente da Câmara de Ituaçu 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços Técnicos 

Especializados de Consultoria em Planejamento, Orçamento, Gestão e Assessoria 

Contábil para a realização de prestação de contas mensal e anual da Câmara Municipal 

de Ituaçu perante o TCM/BA, quanto à contabilidade geral na execução orçamentária da 

receita e despesa, acompanhamento das diligências mensais e anual expedidas pelos 

órgãos de Controle Externo, bem como o monitoramento das ações para cumprimento 

das obrigações do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA e do E-TCM. 

EMPRESA: QUALYTEC CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA EPP  

CNPJ: 20.972.763/0001-01 

VALOR GLOBAL: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), divididos em 

parcelas mensais de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

BASE LEGAL: Art. 13, inciso III e Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

ulteriores alterações. 

DA AUTORIZAÇÃO : Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

 
Ituaçu – Bahia, 25 de janeiro de 2021.  

 

 
JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO 
Presidente da Câmara de Ituaçu 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021    
 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021 

CONTRATANTE: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO: QUALYTEC CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 

EPP 

CNPJ: 10.612.371/0001-88 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Técnicos 

Especializados de Consultoria em Planejamento, Orçamento, Gestão e Assessoria 

Contábil para a realização de prestação de contas mensal e anual da Câmara 

Municipal de Ituaçu perante o TCM/BA, quanto à contabilidade geral na execução 

orçamentária da receita e despesa, acompanhamento das diligências mensais e 

anual expedidas pelos órgãos de Controle Externo, bem como o monitoramento das 

ações para cumprimento das obrigações do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 

– SIGA e do E-TCM. 

VALOR GLOBAL: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), 

VALOR MENSAL: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, inciso III e Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
PRODUTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – 
BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL e a EMPRESA HOME 
PERSIANAS LTDA - ME. 

 
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento pactuam, entre si, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, sediada à Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN 
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 – 
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, e o FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Padre Waldemar, nº 126, Bairro centro, Condeúba/BA, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.872.461/0001-69, neste ato representada pela Secretária a SRA. 
MARINALDA BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA , CPF nº 270.928.365.49, RG nº 
01879375 40, encontradiça a Rua Martinho Moreira, nº 51, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba – BA, aqui denominada CONTRATANTE , e do outro lado a empresa HOME 
PERSIANAS LTDA - ME , CNPJ nº 37.151.440/0001-50, com sede a Rua Dr. Loiola, nº 
807, SLJ, Bairro Vila Tibério, na cidade de Ribeirão Preto - SP, representada neste ato 
pelo SR. LEANDRO PEREIRA SOUSA, brasileiro, maior, capaz, empresário, 
Identidade nº 34281985 SSP/SP e CPF nº 216.868.618-29, encontradiço a Rua Dr. 
Loiola, nº 807, SLJ, Bairro Vila Tibério, na cidade de Ribeirão Preto - SP, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar entre si o presente 
Contrato de fornecimento de produtos, que será regido pelo art. 24, II da Lei 8.666/93 e 
suas respectivas alterações e pelo dispostos nas cláusulas seguintes:  
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Contratação de empresa para fornecimento de persianas 
para a Secretaria Municipal de Ação Social. 
 
DA LICITAÇÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA – A contratação desta natureza enquadra-se na hipótese da 
modalidade de Dispensa, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
DAS OBRIGAÇOES  
CLAUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO deverá fornecer todos os produtos 
contratados pela CONTRATANTE, livre de quaisquer ônus ou encargo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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CLAUSULA QUARTA - Será de responsabilidade do CONTRATANTE, após a 
assinatura deste instrumento, os impostos e taxas que incidirem sobre os produtos. 
 
DA MULTA  
CLAUSULA QUINTA – No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no 
artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do contrato, fica 
obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente ao do presente contrato. 
 
a) 0.4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor da aquisição/entrega, quando 
o adjudicatário, sem justa causa, deixa de cumprir dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida até o limite máximo de 30 (trinta) dias de atraso;  
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da aquisição/entrega, após decorridos 30 
(trinta) dias de atraso sem justa causa ficando caracterizado o descumprimento da 
obrigação assumida, o que dará causa ao cancelamento da nota de empenho, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas em Lei e neste Edital. 
 
DO PREÇO 
CLAUSULA SEXTA - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos produtos 
objeto deste contrato, a quantia global de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta 
reais), conforme planilha abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 Persiana 2,30 x 1,40 m Un. 5 R$ 610,00 R$ 3.050,00 

2 Persiana 2,25 x 1,40 m Un. 6 R$ 610,00 R$ 3.660,00 

3 Persiana 1,70 x 1,40 m Un. 1 R$ 445,00 R$ 445,00 

4 Persiana 2,25 x 1,90 m Un. 1 R$ 695,00 R$ 695,00 

TOTAL R$ 7.850,00 

 
Parágrafo único. Não será admitido pagamento adiantado de produto não entregue.  
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
CLAUSULA SETIMA - O pagamento será devido após a entrega dos produtos.  
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA OITAVA – A despesa decorrente deste contrato decorrerá por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030901- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  
 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.023- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;  
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS  PESSOA JURÍDICA; 4.4.90.52.00 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA NONA – O pagamento será efetuado em moeda corrente, até 08 (oito) 
dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega dos 
produtos pelo setor competente do CONTRATANTE. 
 
DOS PRAZOS 
CLAUSULA DECIMA - O prazo para entrega do objeto do presente contrato será da 
data de assinatura do presente até 27/02/2021 ou entrega total dos produtos, salvo por 
comprovado motivo de força maior, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93.  
 
DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a 
publicação deste contrato, por extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura. 
 
DAS ALTERAÇÕES 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos pelo disposto no artigo 65, do Estatuto Licitatório. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Caso após a entrega dos produtos contratados, for 
apresentado algum defeito, o CONTRATADO se responsabilizará pelo conserto. 
 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - O presente contrato passa a valer a partir da 
assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
CLAUSULA DECIMA QUINTA - Manter-se, durante toda execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas (Inciso XIII, Art. 55, da Lei n.º 8.666/93).  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
CLAUSULA DECIMA SEXTA 
I - Promover através do executor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do 
bem a ser entregue, comunicando à CONTRATADA  as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas por parte desta;  
II - Efetuar o pagamento à CONTRATADA , de acordo com as condições e prazos 
estabelecidos neste Contrato.  
 
DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:  
CLAUSULA DECIMA SETIMA  
A - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE: 
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1º -  Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos 
incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. 
 
2º - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93. 
 
3º - Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 
 
4º - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços e/ou entrega do bem. 
 
5º - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado, Art.7 da Lei 8.666/93. 
 
6º - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (art. 71 "caput" da Lei 
8.666/93).  
 
§ 1º - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste 
artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. 
 
7º - A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento 
executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. 
 
9º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 
8.666/93. 
 
10º - O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato, 
implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 8.666/93. 
 
B - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA: 
 
1º - Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
 
I . devolução de garantia se for o caso; 
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II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
 
III. pagamento do custo da desmobilização. 
 
2º - Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além 
do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
3º - Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, 
até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 
 
4º - Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 
por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 
 
5º - Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver executado 
até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 
deu causa. Art. 59, § único, da Lei 8.666/93. 
 
SANÇÕES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:  
CLAUSULA DECIMA OITAVA 
O descumprimento, pela Contratada, de quaisquer cláusulas e/ou condições 
estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela Contratante, das 
sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a saber:   
I.  Advertên cia; 
 
II.  Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
pelo período de até 24 meses;  
 
III.  Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos produtos, ou parte 
deste, calculada sobre o valor correspondente.  
 
IV.  Multa de 10% (dez por cento) do valor contrato, pela não entrega dos produtos;  
 
V.  Multa de 5%  (cinco por cento) pela entrega dos produtos fora das 
especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;  
 
VI. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.   
 
DA RESCISÃO/DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO   
CLAUSULA DECIMA NONA 
Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o presente 
contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.    
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Parágrafo Primeiro – A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do 
referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 
   
I. aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Oitava;  
 
II. execução da garantia contratual, se houver;  
 
III. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à Administração.  
 
DO FORO 
CLÁUSULA VIGESIMA – Fica eleito o Foro da sede do CONTRATANTE para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente contrato. 
 
E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e 
achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, 
extraindo-se as copas necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação 
vigente. 
 
 
Condeúba – BA, 27 de janeiro de 2021. 
 
 

______________________________ 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

Prefeito Municipal 
 

_________________________ 
Marinalda Batista de Oliveira Silveira 

Secretário Municipal de Ação Social 
Contratante 

 
____________________________ 

Leandro Pereira Sousa 
HOME PERSIANAS LTDA - ME  

Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
RG__________________SSP/BA  RG__________________SSP/BA  
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DECRETO Nº 97, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Nomeia secretária da junta do serviço 
militar, cargo de provimento em comissão, 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, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº 065, de 27 de fevereiro de 2009. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora MARINALVA DE SOUZA MIRANDA, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO 
MILITAR, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, ao 01 
dia do mês de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal de Jacaraci 

  
DECRETO Nº 97, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Nomeia secretária da junta do serviço 
militar, cargo de provimento em comissão, 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, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº 065, de 27 de fevereiro de 2009. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora MARINALVA DE SOUZA MIRANDA, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO 
MILITAR, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, ao 01 
dia do mês de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal de Jacaraci 
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DECRETO Nº 98, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Nomeia assessora de apoio, cargo de 
provimento em comissão, 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, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº 055, de 17 de setembro de 1997. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora DENISE DAVID DA COSTA, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de ASSESSORA DE APOIO, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, ao 01 
dia do mês de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal de Jacaraci 

 
DECRETO Nº 98, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Nomeia assessora de apoio, cargo de 
provimento em comissão, 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, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº 055, de 17 de setembro de 1997. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora DENISE DAVID DA COSTA, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de ASSESSORA DE APOIO, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, ao 01 
dia do mês de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal de Jacaraci 
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DECRETO Nº 99, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Nomeia assessora jurídica, cargo de 
provimento em comissão, 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, e 
em conformidade com a Lei Municipal nº 065, de 27 de fevereiro de 2009. 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica nomeada a Senhora CIBELE MARTINS SOUZA, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de ASSESSORA JURÍDICA, lotada na PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICIPIO. 
 
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, ao 01 
dia do mês de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Antonio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal de Jacaraci 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
 
 

INEXIGIBILIDADE Nº.: 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 006/2021 
 
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, Prefeito 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 Inexigibilidade Nº 003/2021, tendo como objeto: A Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados advocatícios na 
área de Direito Administrativo Municipal, em nível de consultoria preventiva e contenciosa, 
emitindo pareceres e propondo minutas de peças administrativas e judiciais; atuar p erante o 
Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo 
recursos, apresentando memoriais e realizando sustentações orais; acompanhamento de 
convênios, além de adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o 
Município perante o Cadastro Único de Exigência para Transferências Voluntárias – CAUC e 
CADIN - SIAFI; no acompanhamento de processos referentes a inquéritos civis e ações civis 
públicas em que seja parte o Município; atuando perante o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, em causas relativas ao direito público. 
 
Contratado: NARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS),  
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°17.359.366/0001-54, com sede na AV 
TANCREDO NEVES 620 SALA 1215 / CAMINHO DAS ARVORES /SALVADOR / BA / 41820020, 
representada pelo Sr. Clodoaldo Narciso dos Reis Coelho, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/BA sob o n° 16.385, e Cadastro das Pessoas Físicas - CPF n° 725.212.015-53, portador da 
Cédula de Identidade n° 488975239-SSP/BA, no valor global de: R$ 132.000,00 (cento e trinta e 
dois mil reais). 
 
Base Legal Art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 
CONTRATO: 015/2021 

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 pelo seu Prefeito, o 
Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 
1570589, doravante denominada contratante 

CONTRATADO: NARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E 
FILIAIS), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°17.359.366/0001-54, com sede na AV 
TANCREDO NEVES 620 SALA 1215 / CAMINHO DAS ARVORES /SALVADOR / BA / 41820020, 
representada pelo Sr. CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/BA sob o n° 16.385, e Cadastro das Pessoas Físicas - CPF n° 725.212.015-53, 
portador da Cédula de Identidade n° 488975239-SSP/BA:  
 
OBJETO: A Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
especializados advocatícios na área de Direito Administrativo Municipal, em nível de 
consultoria preventiva e contenciosa, emitindo pareceres e propondo minutas de peças 
administrativas e judiciais; atuar perante o Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando 
esclarecimentos, defesas, interpondo recursos, apresentando memoriais e realizando 
sustentações orais; acompanhamento de convênios, além de adotar as medidas 
administrativas e judiciais com o fito de regularizar o Município perante o Cadastro Único de 
Exigência para Transferências Voluntárias – CAUC e CADIN - SIAFI; no acompanhamento de 
processos referentes a inquéritos civis e ações civis públicas em que seja parte o Município; 
atuando perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em causas relativas ao direito 
público. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31/12/2021. 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). 
 

Mortugaba, 02 de fevereiro de 2021. 
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DECRETO Nº 24 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Estabelece restrições aos estabelecimentos 

comerciais e atividades de atendimento ao público do 

Município, como medidas temporárias de prevenção 

ao contágio e enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito 

territorial do Município de Mortugaba, Estado da 

Bahia.”

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito 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 (COVID-19), 
especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n CoV);  

CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 (coronavírus) no país e na nossa região e no 
nosso Município, com muitos casos ativos e restar configurada a transmissão comunitária dos 
virus;  

CONSIDERANDO que a situação de calamidade da COVID-19 no Município de Mortugaba 
foi decretada e reconhecida pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, por meio do 
Decreto Legislativo n.º 2458 de 28 de janeiro de 2021, com vigência até de 30/06/2021,  

CONSIDERANDO a ocupação dos Leitos de UTIS nos Hospitais da Região; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral; 

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 a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando a contenção 
da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública, provocada pelo Covid. 

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, e tentar quebrar ou diminuir a cadeia de transmissão do vírus; 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica restringido o funcionamento, pelo prazo de 07 (sete) dias, de 03 a 10 de 
fevereiro 2021, dos estabelecimentos comerciais e de atividades de atendimento ao público 
do Município de Mortugaba. 
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§ 1º - Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e bares, exclusivamente 
para o atendimento de serviços de entrega (Delivery) ou entrega no balcão,  que  não  
implique  em  aglomeração  de pessoas e que se observe distância mínima de dois metros do 
consumidor no ato de entrega, podendo funcionar até no máximo as 22 horas de segunda a 
domingo.

I) Neste prazo de sete dias, fica proibido colocar mesas, cadeiras e bancos, para 
atendimento ao público. 

II) Qualquer supermercado, mercadinhos, padarias, bares, distribuidoras de bebidas, 
restaurantes e lanchonetes que permitam que as pessoas se aglomerem nas calçadas 
próximas ao seu estabelecimento a fim de consumirem bebidas alcoólicas fornecidas pelo 
próprio estabelecimento comercial, poderá ter o seu alvará de funcionamento e sanitário 
suspensos. 

§ 2º - Fica autorizado o funcionamento de serviços de saúde, farmácias, assistência médica e 
hospitalar, supermercados, mercados, açougues e quitandas, lojas de venda de alimentação 
para animais, distribuidores de gás, padarias, tratamento e abastecimento de água, serviços 
funerários, bancos e cooperativas de crédito e posto de combustível, desde que não implique 
em aglomeração de pessoas e que se observe distância mínima de dois metros entres os 
consumidores ou usuários, devendo o responsável pelo estabelecimento controlar tal 
distanciamento e a entrada de usuários no máximo a 30% (trinta por cento) da capacidade do 
estabelecimento. 

I) Os Supermercados, açougues, quitandas e lojas de venda de alimentação para 
animais, terão o horário de funcionamento reduzido para até às dezoito horas de segunda a 
sábado e fica proibido o funcionamento no domingo. 

§ 3º - os Salões de Beleza e similares deverão funcionar somente no atendimento individual e 
com horários marcados; 

§ 4º - os demais estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar desde que não 
implique em aglomeração de pessoas e que se observe distância mínima de dois metros 
entres os consumidores ou usuários, devendo o responsável pelo estabelecimento controlar a 
entrada a no máximo 30% da capacidade.

§ 5º - a feira livre poderá ocorrer desde que seja observado o distanciamento entre as 
barracas e os consumidores, e sendo extremamente vedada a participação de feirantes 
advindos de outros municípios. 

Art. 2º - Os estabelecimentos autorizados no artigo anterior deverão adotar as seguintes 
medidas:

I. Intensificar as ações de limpeza; 
II. Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil 

acesso, álcool em gel para os seus clientes e funcionários; 
III. Divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; 
IV. Fazer controle de acesso para não gerar aglomeração e não permitir que as pessoas 

fiquem próximas umas das outras, observando-se a distância mínima de dois metros; 
V. Uso obrigatório de máscaras. 

Parágrafo único: a divulgação a cerca da Prevenção ao Covid-19, deve ser colocado através 
de placas ou cartazes não inferiores a meio metro quadrado, contendo anotações com 
informações a cerca da prevenção, tais como: Utilização de álcool em gel, máscaras e a 
manutenção do distanciamento social. 

Art. 3º - Ficam suspensas, no Município de Mortugaba, a partir do dia 03 de fevereiro do 
corrente ano, a realização de todas as atividades e eventos com aglomeração de pessoas 
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compreendidos dentre outros, os eventos esportivos, espetáculos de qualquer natureza, 
shows, forros, atividades de clubes de serviço e lazer, serviços de convivência social, por um 
período de 07 (sete) dias ou até ulterior deliberação. 

§ 1º - As igrejas, templos religiosos e afins ficam autorizados a funcionarem sob as 
orientações da Vigilância Sanitária Municipal, nos moldes atuais que já estão em 
funcionamento.

§ 2º As academias poderão funcionar desde que não implique em aglomeração de pessoas e 
que se observe distância mínima de dois metros entres os consumidores ou usuários, 
devendo o responsável pelo estabelecimento controlar entrada de usuários a no máximo 30% 
da capacidade, devendo também, seguir o disposto no artigo 2º e seus incisos deste Decreto 
e, ainda, realizar a higienização dos aparelhos na troca de pessoa para pessoa.

§ 3º - Os velórios ficam autorizados a serem realizados em espaços (públicos ou capelas 
velórios) que não sejam residências, desde que não implique em aglomeração e que se 
observe distância mínima de dois metros entre as pessoas, devendo o responsável pela 
funerária, controlar a entrada de usuários a no máximo 30% da capacidade do local, 
devendo, alem disso, seguir o disposto no artigo 2º e seus incisos. 

I) Os velórios terão duração máxima de cinco horas; 

§ 4º - fica proibido o funcionamento das quadras esportivas e dos campos de futebol na sede 
e na zona rural. 

Art. 4º - Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, fica suspensa a emissão de 
Alvarás para as atividades descritas, sem prejuízo de adoções de medidas coercitivas. 

Art. 5º - Ficam as Secretarias Municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da Bahia 
incumbidas de fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto. 

Art. 6º - O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto 
caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e 
sanções aplicáveis. 

Art. 7º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 8º - Este Decreto vigorará pelo período de sete dias, de 03 a 10/02/2021, podendo sofrer 
alterações mais restritivas ou de abrandamento conforme a evolução do cenário 
epidemiológico.

Art. 9º - Recomenda-se a todos os Munícipes que colaborem com o cumprimento das 
medidas estabelecidas neste Decreto, e que evitem aglomerações de qualquer tipo, além das 
aqui previstas, com o objetivo de que, em apenas sete dias consigamos interromper ou 
diminuir a cadeia de transmissão do vírus, para não precisarmos de mais dias com restrições, 
contamos com a colaboração de todos. 

Art. 10º - Esse decreto entra em vigor no dia 03 de fevereiro de 2021. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 03 de fevereiro de 2021. 

Heráclito Luiz Paixão matos 
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 26/2021 

“Fixa a Tabela de Preços Públicos do 
Município de Mortugaba, na forma a seguir 
descrita e dá outras providências.” 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS , Prefeito Municipal de Mortugaba, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com base no que dispõe 

o LIVRO TERCEIRO – DOS PREÇOS PÚBLICOS, DAS RENDAS 

DIVERSAS E DAS CONTRIBUIÇÕES – TÍTULO I – DOS PREÇOS 

PÚBLICOS, Arts. 247 e seguintes – Lei Complementar nº 03/2010 – Código 

Tributário do Município de Mortugaba, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica Fixada a Tabela de Preços Públicos do Município de 

Mortugaba, na forma do Anexo Único, parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º - Fica a SEMAF - Secretaria Municipal de Arrecadação e Fiscalização 

através do DEAT – Departamento de Arrecadação de Tributos autorizado a 

proceder às anotações e demais providências necessárias ao cumprimento 

do estabelecido neste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

               Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 01 de fevereiro de 

2021. 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal -
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ANEXO ÚNICO 

DECRETO Nº 26/2021. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA 

TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

1. MERCADO MUNICIPAL 

1.1 ALUGUEL DE BOX R$ 100,00 
(mês)

2. OCUPAÇÃO DE SOLO 

2.1 BARRACAS DE GÊNEROS EM FEIRA LIVRE: 
2.1.1 PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEROS: 

PEQUENO R$ 5,00 
MÉDIO R$ 15,00
GRANDE R$ 50,00
EXTRA GRANDE R$ 100,00 

2.1.2 LANCHES E REFEIÇÕES: R$ 10,00 

2.1.3 BISCOITOS: 
 PEQUENO R$ 5,00 

MÉDIO R$ 10,00
GRANDE R$ 60,00

2.1.4 CEREAIS: R$ 15,00 

2.1.5 OUTROS PRODUTOS:
 PEQUENO R$ 15,00 

MÉDIO R$ 30,00
GRANDE R$ 50,00

3. MATADOURO MUNICIPAL 

3.1 PESAGEM DE ANIMAIS:
3.1.1 SUINOS / CAPRINOS / OVINOS R$ 6,00 
3.1.2 BOVINOS  R$ 10,00 
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3.2 ABATE DE ANIMAIS COM PESAGEM:
3.2.1 SUINOS / CAPRINOS / OVINOS R$ 20,00 
3.2.2 BOVINOS R$ 40,00 

4. CEMITÉRIO MUNICIPAL: 

4.1 TAXA PARA SEPULTURA R$ 70,00 
4.2 ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE 

CARNEIRA
R$ 140,00 

5. SERVIÇOS DE EXPEDIENTE: 

5.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS R$ 15,00 
5.2 ALTERAÇÕES CADASTRAIS R$ 15,00 
5.3 SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS R$ 15,00 
5.4 DECLARAÇÕES, CERTIDÕES DIVERSAS R$ 15,00 
5.5 OUTROS REQUERIMENTOS R$ 15,00 
5.6 HABITE-SE CONFORME

LEI Nº 03/2010

6. SERVIÇOS TÉCNICOS: 

6.1 NUMERAÇÃO DE IMÓVEL R$ 15,00 
6.2 ALINHAMENTO/PONTO DE MEIO-FIO R$ 70,00 
6.3 MEDIÇÃO DE ÁREAS DE TERRENO R$ 20,00 
6.4 MEDIÇÃO DE ÁREAS DE TERRENO COM 

TOPOGRAFIA
R$ 100,00 

6.5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POR M² R$ 24,00 
6.6 APREENSÃO DE ANIMAIS, BENS E 

MERCADORIAS
R$ 50,00 

6.7 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL R$ 20,00 

7. ALVARÁS: 

7.1 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO CONFORME
LEI 

Nº 03/2010 
7.2 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
7.3 ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

CHAMADA PÚBLICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 

Estabelece o período de inscrição para Intenção

de Matrícula e estudo de demanda para gerenciar 

o atendimento de crianças de 06 (seis) meses a 03 

(três) anos de idade na Educação Infantil/Creche 

referente ao Ano Letivo de 2021.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA/BA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 07/2021, RESOLVE: 

1 - OBJETO 

1.1- Tornar pública a realização de inscrição para Intenção de Matrícula com o objetivo de 

realizar estudo de demanda e gerenciar o atendimento de crianças na Educação Infantil/ 

Creche da Rede de Ensino de Mortugaba-Ba para o ano Letivo de 2021. 

2 - INSCRIÇÃO 

2.1- A inscrição destina-se, exclusivamente, às crianças de 06 (seis) meses a 03(três) anos 

residentes no município de Mortugaba-Ba. 

2.2 - A inscrição será realizada na Creche Escola Municipal Jovino Pereira de Brito, situada 

na Rua José Cerqueira, nº 223, Bairro Industrial, Mortugaba-BA, no período de 03/02/2021 a 

05/02/2021, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

2.3 - Deverá efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis que estejam pleiteando vaga na 

Creche Escola Municipal Jovino Pereira de Brito para criança de 06 (seis) meses a 03 (anos); 

2.4 - Não será cobrado pagamento de taxas para a realização do Cadastro Escolar, bem como 

para efetivação da matrícula. 

3 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 - Para o preenchimento do formulário de inscrição serão obrigatórios os seguintes 

documentos:  

a) Da criança: Certidão de Nascimento e CPF. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

b) Do responsável: RG, CPF, Comprovante de Residência, Cartão do NIS, comprovante de 

renda e caso o responsável legal não seja a mãe, deve – se comprovar a guarda.

4 - CRITÉRIOS DE PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO

QUADRO 01 

CRITÉRIO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS

MÃE

TRABALHADORA 

OU

RESPONSÁVEL

LEGAL

TRABALHADOR

(caso o responsável 

legal não seja a mãe, 

deve – se comprovar 

a guarda)

Criança cuja mãe/pai ou 

responsável legal é 

trabalhador formal, 

informal /autônomo.

Até 1 salário 

mínimo
25

Para trabalho formal:

Carteira de Trabalho e 

Previdência Social 

atualizada ou Último 

Contracheque;

Para trabalho informal/ 

Autônomo:

Declaração, com 

reconhecimento de 

firma.

(modelo padrão na 

escola)

Acima de 1 

salário

mínimo até 2 

salários

mínimos

20

Acima de 2 

salários

mínimos e 

até 4 salários 

mínimos

15

acima de 4 

salários

mínimos

10

BAIXA RENDA

Criança cuja família 

participa de algum 

programa de assistência 

social.

20

Cartão com o NIS 

(Número de 

Identificação Social) – 

Inscrição no Cadastro 

Único para programas 

sociais do Governo 

Federal e o último 

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 32 02 de Fevereiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

extrato bancário 

atualizado.

MEDIDA

PROTETIVA 3

• Criança em 

situação de 

vulnerabilidade

social.

• Criança em 

situação de 

acolhimento 

institucional.

•Mãe em situação de 

violência doméstica e 

familiar. (3)

20

Declaração ou outro 

documento expedido 

pelos órgãos do Poder 

Judiciário.

Requisição de serviços 

assinada pelo colegiado 

do Conselho Tutelar

RISCO

NUTRICIONAL

Criança em qualquer 

situação em que há 

presença de fatores, 

condições ou 

diagnósticos que 

possam afetar o 

estado nutricional do 

indivíduo.

20

Declaração da 

Secretaria

Municipal de Saúde

ou relatório médico. 

MÃE

ADOLESCENTE

Criança cuja mãe é 

adolescente, de acordo 

com o art. 2º do ECA 

Considera-se criança, 

para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até doze 

anos de idade 

incompletos, e 

05 Documento de 

identificação civil que 

conste foto.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

*Critério 03 -Com base no Art. 1º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que 

“cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher [...]”.

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 - As inscrições serão submetidas a um processo de validação conforme critérios 

estabelecidos nesta Chamada Pública e o número de vagas disponíveis. 

5.2 - As inscrições validadas que excederem o número de vagas disponíveis irão compor uma 

lista de espera. 

adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de 

idade.

QUADRO 02: CRITÉRIO DE BONIFICAÇÃO

CRITÉRIO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS

TEMPO DE 
INSCRIÇÃO

Criança que a cada 

ano completo, 

contado a partir da 

data de efetivação da 

inscrição, ficar 

aguardando o 

surgimento de vaga e 

o encaminhamento 

para a matrícula.

05

Declaração da Escola que 

ateste registro de permanência 

na lista de espera por vaga. 

Subentende-se por 

“permanência” o tempo que a 

criança fica inscrita na lista de 

Solicitação de Vagas sem ser 

contemplada.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

5.3 - As vagas que surgirem devido desistências, após o processo de validação das inscrições, 

serão preenchidas seguindo a ordem da lista de espera. 

5.4 - A matrícula da criança cuja inscrição foi validada, deverá ser efetuada conforme a 

Portaria de Matrícula do Ano Letivo 2021, a ser publicada no Diário Oficial do município. 

5.5- A Secretaria Municipal de Educação informará as inscrições validadas aos responsáveis.  

5.6 - Essa chamada pública terá validade a partir de 02 de fevereiro de 2020, quando deverá 

ser providenciada amplamente a sua divulgação pelos meios de comunicação oficial e 

extraoficial.

ERIVELTON GONÇALVES ALVES 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 07/2021 
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DECRETO Nº 25 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito 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, 
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 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 a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal;  

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 a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 
local e preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;  

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, 
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D E C R E T A 

Art. 1º - Fica instituído o Comitê Municipal de Enfrentamento à pandemia do coronavírus, 
com atribuição de definir, orientar e conduzir as medidas e a política de combate e 
controle da mesma, que será composto pelos seguintes órgãos: 

I – Secretaria da Saúde;
II – Secretaria de Finanças; 
III – Secretaria da Educação;  
IV – Secretaria da Administração; 
V – Secretaria de Assistência Social.  
VI – Secretaria de Transportes; 
VII – Procuradoria Jurídica;  

§ 1º - Serão convidados para participar das reuniões do Conselho de que trata este 
artigo:  

I – Representante da Câmara Municipal de Mortugaba;  
II – Representantes do Conselho Municipal de Segurança;  
III – Representantes da Policia Militar e Civil;  

§ 2º - O Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia do coronavírus (covid-19) será 
presidido pelo Secretário da Saúde.  

§ 3º - Outros órgãos e instituições além dos previstos no § 1º, deste artigo, poderão ser 
convidados para participar do Comitê.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nessa data, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 01 de fevereiro de 2021. 

Heráclito Luiz Paixão matos 
Prefeito Municipal
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