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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 003/2021 oriundo do 
12º Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato nº 686/2015, firmado em 19/03/2015, 
com fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Condeúba. Contratado: TERMOSOL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ 
nº 06.872.066/0001-58. Objeto: prorrogação de vigência até 16/08/2021 do contrato de 
execução de obras e serviços de engenharia na construção de escola com 06 salas, 
com recursos do FNDE, na localidade de Bandarra, neste Município de Condeúba. 
Vigência: 180 dias. Valor Total do Contrato: R$ 946.528,62 (novecentos e quarenta e 
seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos). Saldo 
Remanescente do Contrato: R$ 189.491,26 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e um reais e vinte e seis centavos). Dotação Orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 03.05.01– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Projeto: 1.037 – REFORMA, 
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DO MUNICÍPIO; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES. Assinatura: 12/02/2021. 
 
 
 

 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 

SIDNEY AGUIAR DOS SANTOS  
TERMOSOL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-ME 

CONTRATADA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



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

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1115 de Fevereiro de 2021

 
RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA PREFEITURA. CONTRATADA: 
SANEANDO – PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 13.025.251/0001-72. OBJETO: 12º Termo 
Aditivo de prazo ao Contrato nº 821/2015, oriundo da Tomada de Preços nº 015/2015, 
para execução de obras e serviços de engenharia na construção de Pavimentação em 
paralelepípedo de Vias Urbanas no município de Condeúba – Bahia. O presente Termo 
Aditivo terá o seu prazo prorrogado por mais 90 (noventa) dias, ficando sua vigência do 
dia 15/02/2021 a 16/05/2021, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. Data de assinatura do Termo Aditivo: 12/02/2021. 
 
 
 

 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

 
 

TIAGO BEZERRA BOTELHO 
SANEANDO – PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

CONTRATADA 
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ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 

PA 006/2021 
 

 
Ata da reunião de julgamento da documentação do licitante C.M.S. CHAVES 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA , CNPJ nº 17.852.911/0001-40 para 
comprovação da exequibilidade das propostas de preços apresentadas no processo de 
Pregão Eletrônico SRP nº 001/2021 referente ao registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em 
transportes diversos (alternativos) para atender os diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Condeúba.  
 
Às 11:45 horas do dia 12/02/2021, reuniram-se o pregoeiro Antônio Alves de Lima e 
equipe de apoio Deivison Gomes Amorim e Milene Flores Dias para análise da 
documentação e manifestações apresentadas pelo licitante acima mencionado para 
comprovação da exequibilidade da sua proposta apresentada do mencionado certame, 
referente ao Lote 1, nos termos do item 9.2.2 do Edital. 
 
A licitante XAVIER EMPREENDIMENTOS EIRELI  solicitou a desclassificação de 
proponentes classificados entre 1ª a 9ª colocação, alegando a inexequibilidade das 
propostas, especificamente para o Lote 1, onde teve como arrematante a empresa 
C.M.S. CHAVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA , CNPJ nº 17.852.911/0001-
40, classificada na 9ª colocação. 
 
Considerando os termos editalícios, foi requisitado do licitante a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade 
para que pudéssemos aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 
  
A empresa C.M.S. CHAVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA , CNPJ nº 
17.852.911/0001-40 em mensagem enviada pelo sistema, informou que “as 
composições de custo unitários são nossa prova de exequibilidade da proposta” e que 
estas já constam na proposta de preços finais, que se trata na verdade dos mesmos 
preços da proposta inicial.  
 
Em sua proposta de preços para o Lote 1, o caminhão toco basculante, a ser utilizado 
na coleta de lixo, sendo arcado pela Contratante (Município de Condeúba) as despesas 
com combustível e motorista, o valor unitário importa em R$ 212,97 (duzentos e doze 
reais e noventa e sete centavos), o valor total mensal em R$ 12.778,20 (doze mil, 
setecentos e setenta e oito reais e doze centavos) e o valor anual em R$ 153.338,40 
(cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), 
conforme tabela abaixo: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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LOTE 01 – CAMINHÃO TOCO BASCULANTE  

Item Descrição do Produto 
Quant 

de 
Veíc. 

UND 
Quant. por 

veículo 

 Valor de 
Referência 

R$  

 Valor Tot al/Mês  
R$  

 Valor P/ 12 meses 
R$  

1 

Caminhão toco Basculante  (Coleta de Lixo) 
combustível e motorista por conta da 
Contratante - valor fixo diária - Sede / Lixão. 
Secretaria de Infraestrutura. 

3 DIÁRIA 20  R$      212,97   R$        12.778,20   R$       153.338,40  

VALOR TOTAL DO LOTE 1  R$       153.338,40  

 
Nos dados e informações constantes na planilha de formação de preços e custos para 
a locação de veículo sem motorista (Lote 1), a empresa demonstra um custo fixo de R$ 
4.519,17 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos) onde estão 
inclusas despesas com depreciação, emplacamento/IPVA, seguro veicular, 
monitoramento de frota, apoio operacional e lavagem. 
 
O custo variável importou em R$ 691,92 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e 
dois centavos), abrangendo os seguintes itens: manutenção, pneus e acessórios, óleos 
e lubrificantes, filtro de óleo e filtro de ar, baseado na estimativa de rodagem mensal de 
900 km. 
 
O total dos custos (fixo + variável) apresentou um valor de R$ 5.211,09 (cinco mil, 
duzentos e onze reais e nove centavos), acrescidos de despesas indiretas e lucro em 
R$ 625,33 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) e com os 
acréscimos de imposto (ISS, PIS, COFINS), o custo total mensal do serviço importa em 
R$ 6.389,07 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos). 
 
Atente-se que a planilha de formação de preços e custos baseia-se em valor de diária, 
conforme disposições no termo de referência. 
 
É preciso ater que existe apenas uma presunção relativa de inexequibilidade, ferindo a 
transparência e a lisura do certame a impossibilidade ao licitante de comprovar a 
exequibilidade do valor ofertado, desclassificando-o sumariamente. 
 
Deste modo, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, após análise da 
documentação/manifestações e verificação dos preços finais da empresa classificada 
pelo menor preço, LOTE 1, para o PE nº 003/2021, considera que não há um montante 
torne a proposta inexequível, e leva ainda em consideração a garantia de isonomia de 
tratamento entre os licitantes, a sujeição à da legalidade e a busca pela proposta mais 
vantajosa (vantajosidade) determinada no artigo 3º da Lei das Licitações onde espelha 
basicamente a busca por contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa 
— menor gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, 
melhor gasto. 
 
Assim, com base no princípio do julgamento objetivo, vantajosidade, razoabilidade e 
competitividade, o Pregoeiro e Equipe de Apoio após a realização de diligências 
cabíveis, decide pela legalidade e exequibilidade da proposta apresentada pelo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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seguinte licitante: C.M.S. CHAVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA , 
CNPJ nº 17.852.911/0001-40, encerrando assim a presente sessão e ata que será 
encaminhada à autoridade competente para analise sobre a viabilidade de adjudicação 
e homologação.   
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Antônio Alves de Lima 
PREGOEIRO  
 
EQUIPE DE APOIO: 
 
_________________________________ 
Deivison Gomes Amorim 
 
 
_________________________________                                
Milene Flores Dias 
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RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2021 

Espécie    : Prestação de Serviços 
Número da INEX   : 006/2021
Contrato nº    : 044-A/ 2021 
Resumo do Objeto  : Prestação de serviços de treinamento, orientação e 
formação para os gestores escolares municipais sobre PDDE e ações agregadas, 
planejamento, execução e prestação de contas dos caixas escolares 
Modalidade  : Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
Crédito da Despesa  : Unidade Orçamentária: 030501 - Secretaria de 
Educação; Atividade: 2.019 - Manutenção dos Serviços Técnicos e administrativos da 
educação; Elemento de Despesa: 33.90.35.00 - Serviços de consultoria; 33.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Valor Total do Contrato  : R$ 19.800,00
Valor a Pagar por Mês  : R$ 1.800,00 
Vigência do Contrato  : De 09/02/2021 à 31/12/2021 
Assina Pela Contratante      : Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal 
Assina pela Contratada   : Thais Dutra Souza Silva – THAIS DUTRA SOUZA 
SILVA 01717321542, CNPJ nº 27.043.049/0001-88 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 004/2021 oriundo do 2º 
Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 121/2020, com fulcro no art. 57 
da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba. Contratado: 
CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ nº 
00.203.543/0001-06. Objeto: prorrogação de vigência até 20/05/2021 do contrato de 
execução de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global, compreendendo 
material e mão de obra, para execução de obras e serviços de engenharia na 
construção de 02 (duas) quadras cobertas e 01 (uma) cobertura de quadra com 
Reforma Geral. Vigência: 03 (três) meses. Valor Total do Contrato: R$ 1.152.934,86 
(um milhão, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e 
seis centavos). Saldo Remanescente do Contrato: R$ 729.479,50 (setecentos e vinte e 
nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Dotação: Unidade 
Orçamentária: 030501- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Projeto: 1.031- 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES; Elemento 
de Despesa: 44.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinatura: 12/02/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP 
CONTRATADA 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 16 15 de Fevereiro de 2021

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 1715 de Fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
INEXIGIBILIDADE Nº: 006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 014/2019 

Aos doze 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 006/2021, tendo como objeto: Contratação de empresa para 
prestação de Serviços de consultoria e assessoria em políticas e projetos de Desenvolvimento institucional para a secretaria 
de Educação, especialmente na elaboração, inserção e acompanhamento de propostas de projetos do PAR/SIMEC - do 
Fundo Nacional de desenvolvimento da educação, visando melhorar os resultados das ações do Governo Municipal de 
Mortugaba. 
 
Contratado: SOCIAL SERVICOS TECNICOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°19.471.315/0001-45, 

com sede na Rua Ernesto Dantas 135 Sala 203 A / Centro / Vitoria da Conquista / BA / 45000535, representada pelo Sr. Euridenio 

Rosa Cirino brasileiro, portador do CPF sob o nº 897.329.365-68, domiciliado à Av. Filipinas nº 575, Jurema, Vitória da Conquista, no 

valor mensal de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). 

 
Base Legal Art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
 
 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 

CONTRATO: 023/2021 

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: SOCIAL SERVICOS TECNICOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°19.471.315/0001-

45, com sede na Rua Ernesto Dantas 135 Sala 203 A / Centro / Vitoria da Conquista / BA / 45000535, representada pelo Sr. Euride nio 

Rosa Cirino brasileiro, portador do CPF sob o nº 897.329.365-68, domiciliado à Av. Filipinas nº 575, Jurema, Vitória da Conquista. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de consultoria e assessoria em políticas e projetos de 
Desenvolvimento institucional para a secretaria de Educação, especialmente na elaboração, inserção e acompanhamento de 
propostas de projetos do PAR/SIMEC - do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação, visando melhorar os resultados 
das ações do Governo Municipal de Mortugaba. 
 
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31/12/2021. 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). 

 

Mortugaba, 12 de fevereiro de 2021. 
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I Termo de aditivo ao Contrato de n.º 070/2020 

Proveniente da Dispensa de Licitação n.º 002/2020 

objetivando o AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E 

SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA 

FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE 

MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO 

NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA E NA REGIÃO DE 

FEIRA DE SANTANA. 

 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do 

contrato, em conformidade com o procedimento de análise das notas dos 

combustíveis apresentadas pelo atual fornecedor, POSTO ROCHA. Para tanto a 

administração utiliza-se da prerrogativa do art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS.  

Com o presente aditivo os valores dos combustíveis ficarão da seguinte forma: 

ITEM DESCRIÇAO 
 DO ITEM 

VALOR CONTRATADO VALOR COM ADITIVO DE AUMENTO  

01 GASOLINA COMUM R$ 4,29 R$ 4,95 
02 ÓLEO DIESEL S-500 R$ 3,29 R$ 3,85 
03 ÓLEO DIESEL S-10 R$ 3,39 R$ 3,95 
04 ÁLCOOL R$ 3,19 R$ 3,50 

 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Permanecem em vigor e inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato 

ora aditado. Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o 

presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e 

valioso, na presença de duas testemunhas. 

 

Mortugaba-Ba, 12 de fevereiro de 2021. 
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PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER JURÍDICO: 
 

Emitimos Parecer favorável ao presente Termo Aditivo, 
por estar conforme as disposições contidas na legislação 
pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 

Glauber Cangussu Guerra 
Procurador Municipal 

 
Mortugaba, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CONTRATANTE 
 
 
 

___________________________________________ 
AUTO POSTO BORGES & LOBO LTDA  

Contratada 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
01. ___________________________ 
      Nome: 
      RG.: 
 
 

 
02. _____________________________ 
      Nome: 
      RG.:  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 
 
Nos termos do § único do Art. 61 da Lei Federal n.º 
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Mortugaba 
publica o presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial, 
para que seja dado o fiel cumprimento e produção dos 
seus legais e jurídicos efeitos. 

 
Mortugaba, 12 de fevereiro de 2021.

 
 

________________________________ 
Rafael Brito Alves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ERRATA 

 
 
 
 
 

Na publicação do dia 09 de fevereiro de 2021, no Termo de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 004/2021 e 
Processo Administrativo: 007/2021. 
 
 
ONDE SE LÊ: “R$ 260.569,00 (duzentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e nove reais).” 

 
LEIA-SE: “R$ 262.115,00 (duzentos e sessenta e dois mil cento e quinze reais). ” 

 
 
 
Mortugaba, 15 de fevereiro de 2020. 
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DECRETO Nº 30 DE 12 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; 
 
CONSIDERANDO que as medidas restritivas com relação ao numero de casos, não 
fazem efeito de imediato, mas ao longo do prazo e que durante o período de vigência do 
último Decreto, tivemos um pico de 88 casos ativos da COVID 19, um óbito, e agora 
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estamos com 73 casos ativos o que demonstra que as medidas restritivas estão 
começando a surtir efeitos, e faz-se necessário mais um período de restrições a fim de 
que consigamos quebrar ou amenizar a cadeia de transmissão do vírus. 
 
 
 

D E C R E T A 
  
Art. 1º - Fica restringido o funcionamento, pelo prazo de 10 (dez) dias, de 12 a 22 de 
fevereiro 2021, dos estabelecimentos comerciais e de atividades de atendimento ao 
público do Município de Mortugaba. 
 
§ 1º - Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias 
exclusivamente para o atendimento de serviços de entrega (Delivery). As portas do 
estabelecimento deverão ficar fechadas. 
  

 I - Fica extremamente proibida a entrega de bebidas e/ou alimentos prontos em 
vias públicas (ruas, calçadas, praças etc). 

 
II - Qualquer supermercado, mercadinhos, padarias, bares, distribuidoras de 

bebidas, restaurantes, sorveterias e lanchonetes que permitam que as pessoas se 
aglomerem nas calçadas próximas ao seu estabelecimento a fim de consumirem bebidas 
alcoólicas e/ou alimentos prontos, 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, 
oficinas mecânicas, 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 ficando proibida a espera em salas ou recepções; 
 
§ 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. 
 
 I – A feira livre da próxima semana acontecerá no dia 19/02/2021, sexta feira. 
 
§ 6º - Tendo em vista a situação referente aos casos assintomáticos, já que não há como 
saber quem está ou deixa de estar portando o vírus, fica determinada a suspensão das 
atividades das igrejas e templos religiosos. 
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I – Fica excetuado a qualquer Igreja e templos religiosos a realização de casamentos que 
já estavam marcados para datas dentro do período de vigência deste Decreto, 
ressalvando que só poderão ser realizados com a presença dos responsáveis pela 
celebração, noivos, pais e testemunhas. 

 
 
§ 7º - Ficam também suspensas as atividades das academias considerando a situação 
referente aos casos assintomáticos em que não há como saber quem está ou deixa de 
estar portando o vírus. 
 
§ 8º - Ficam suspensas as atividades de aulas presenciais das escolas públicas e 
privadas existentes no nosso Município, durante o período de vigência deste Decreto. 
 
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 12 de fevereiro do 
corrente ano, a realização de todas as atividades e eventos com aglomeração de 
pessoas 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 10 (dez) dias ou até ulterior deliberação. 
 
§ 1º - 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 - As repartições públicas, sindicatos e associações funcionarão com atendimentos 
agendados, preferencialmente por telefone. Cita-se os principais: 
  
 I – Prefeitura Municipal: (77) 3464-2210 
 II – Secretaria de Educação: (77) 9.9146-2083 
 III – Secretaria de Assistência Social: (77) 9.9146-1993 
 IV – CRAS – Centro de Referência de Assistência Social: (77) 9.9199-1088 
 V – Conselho Tutelar: (77) 9.9199-0606 
 VI – Secretaria de Transportes: (77) 9.9199-0134 
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 VII – Secretaria de Saúde: (77) 9.9199-0043    
 
Art. 5º - 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. 6º - Ficam as Secretarias Municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da 
Bahia, incumbidas de fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto. 
 
Art. 7º - 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. 8º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 9º - Este Decreto vigorará no período compreendido entre 12 a 22/02/2021, podendo 
sofrer alterações mais restritivas ou de abrandamento conforme a evolução do cenário 
epidemiológico.  
 
Art. 10º - 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. 11º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 
disposições em contrário.
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 12 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Heráclito Luiz Paixão matos 
Prefeito Municipal 
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