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PORTARIA Nº. 115, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 
 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 
no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores 
de Brumado. 

 
O Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e Regimentais, 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem prevenção e redução de doenças, principalmente na grave 

situação mundial enfrentada pela crise causada doença infeciosa causada pelo coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2); 

 

CONSIDERANDO, as recomendações das autoridades sanitárias do País, do Estado e deste 

Município, na busca de diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a 

disseminação e contaminação pelo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde, declarou a 

pandemia do novo coronavírus, bem como a ascendência dos casos ativos e a transmissibilidade 

das variantes identificadas no Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO as medidas extremas impostas pelo Governo do Estada da Bahia por meio dos 

Decretos Estaduais n° 20.233/2021 e 20.260/221, bem como suas alterações, em virtude do 

considerado aumento de casos da Covid-19 e o sério comprometimento da capacidade de 

resposta do sistema público de saúde; 

 

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de higienização aliados com a ampliação de rotinas 

de limpeza em áreas de circulação, secretaria, salas, gabinetes, plenário e demais áreas afins são 

suficientes para a redução significativa do potencial do contágio; 
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Parágrafo Único -   A medida prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo, de acordo 

com os indicadores de saúde em relação ao quadro pandêmico e determinações das autoridades 

sanitárias. 

Art. 2º -  Os departamentos da Câmara Municipal de Brumado, indicados neste artigo funcionarão 

de forma presencial, com rígidos protocolos de segurança, devido a essencialidade de suas 

atividades; 

I – Diretoria Administrativa e Financeira; 
II – Setor Contábil, Controladoria Interna; 
III – Secretaria e; 
IV – Licitação.  

Parágrafo Único – Qualquer tipo de protocolo a ser realizado no protocolo geral desta Casa, 

deverá ocorrer de forma eletrônica em formato PDF, por meio do endereço eletrônico: 

protocolocmbrumado@gmail.com. 
 

Art. 3º -  Tornar Público que neste período as sessões ordinárias da Câmara Municipal de 

Brumado ocorrerão de forma virtual através da plataforma Google Meet, no dia e horário 

regimental, ou seja, as Segundas-Feiras das 18h30min às 22h30min. 
 

§ 1° – Todos os vereadores para obter acesso e participar da sessão de forma virtual deverão 

instalar o aplicativo Google Meet, sendo que, o link para acesso será disponibilizado juntamente 

com a Pauta de cada sessão. 
 

§ 2° – Ocorrerá também de forma virtual e por meio da plataforma Google Meet a sessão ordinária 

previamente convocada para o dia 19 de março de 2021 (sexta – feira), às 09h:00min, por meio 

da Portaria n° 113/2021.  
 

§ 3° – A medida descrita no caput deste artigo, é tomada com finalidade de preservar a saúde dos 

vereadores e servidores desta Casa, e visa ainda seguir as determinações e recomendações dos 

órgãos de saúde. 

 

Art. 4° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 

15 de Março de 2021. 

 

 

Ver. José Carlos Marques Pessoa 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecido em caráter emergencial, regime de expediente remoto, no âmbito da 

Câmara Municipal de Vereadores de Brumado, por prazo indeterminado. 
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AVISO DE REVOGAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO  

 PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021  

 CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO – BA 
CNPJ N.º 14.592.836/0001-37 

 A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a revogação da data de abertura 
dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 005/2021, tipo menor preço 
global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de 
computadores e impressoras destinados à esta Casa Legislativa. A presente 
revogação se dá por motivo de retornar a fase interna do certame, para fins de 
modificação do seu instrumento convocatório. Informa ainda, que tão logo definido o 
novo certame, o pregão será republicado para fins de comunicação de eventuais 
interessados.  

 

Brumado-BA, 15 de março de 2021.   
 
 

SALETE VIANA NOGUEIRA 
PREGOEIRA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

DISPENSA N° 019/2021

ADJUDICAÇÃO 

 

Nós membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 

n° 14 de 04 de janeiro de 2021, nos reunimos para analisar o processo de dispensa 

de Licitação n° 019/2021 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e 

jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação em favor da BRASCOPY BRASIL 

COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº: 40.542.946/0001-02, com sede à 

Rua Euclides da Cunha, nº 175, Centro, Brumado-BA, objetivando a contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de cópias em preto e branco 

destinados a atender a necessidade da Secretaria de Administração e Saúde, deste 

Município, com valor total de R$ 16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais). 

 

Aracatu-BA, 09 de março de 2021. 

 

 
JAMES PORTO BRITO 

Presidente da Comissão 

 

JOSENI SILVA ALMEIDA 
Membro da Comissão 

 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR 

Membro da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU- BA 

 

Ratificação do Ato 

 

A Prefeita Municipal de Aracatu - Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

ratifica os atos administrativos do processo nº 019/2021, DISPENSA 019/2021, 

objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

cópias em preto e branco destinados a atender a necessidade da Secretaria de 

Administração e Saúde, deste Município, com valor total de R$ 16.620,00 

BRASIL 

COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº: 40.542.946/0001-02, com

(dezesseis mil seiscentos e vinte reais), em favor da BRASCOPY 

 sede 

à Rua Euclides da Cunha, nº 175, Centro, Brumado-BA, de acordo com o inciso II 

do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

 

Aracatu, 09 de março de 2021. 

 
 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA

 

Prefeita Aracatu/BA. 

DISPENSA N° 019/2021 

HOMOLOGAÇÃO

 

 
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 019/2021, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da BRASCOPY BRASIL 

COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº: 40.542.946/0001-02, com sede à 

Rua Euclides da Cunha, nº 175, Centro, Brumado-BA, objetivando a contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de cópias em preto e branco 

destinados a atender a necessidade da Secretaria de Administração e Saúde, deste 

Município, com valor total de R$ 16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais). 

 

Aracatu-BA, 09 de março de 2021. 

 

 

 

BRAULINA LIMA SILVA 

PREFEITA DE ARACATU/BA 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2021 

DISPENSA N° 019/2021. 

 

CONTRATANTE: O MUNCÍPIO DE  ARACATU, por intermédio do FMS - FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídic a de Direito 

Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão 

João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representada pela Prefeita 

Municipal – BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, casada, professora, portadora da 

Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o N.º 

484.222.315-49 e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA COQUEIRO, 

brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita no

CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

CONTRATADA : BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº:

40.542.946/0001-02, com sede à Rua Euclides da Cunha, nº 175, Centro, Brumado-BA,

representada pelo Srº João Bosco de Andrade, inscrito no CPF sob o nº 141.409.935-53. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cópias em 

preto e branco destinados a atender a necessidade da Secretaria de Administração e Saúde, 

deste Município. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 019/2021, na forma prevista no 

art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e 

terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e 

vinte reais). 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 09 de março de 2021. 

 

BRAULINA LIMA SILVA  

PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA 

Contratante 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA 

 CNPJ Nº: 40.542.946/0001-02 

JOÃO BOSCO DE ANDRADE 

CPF Nº 141.409.935-53 

Contratada 
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DECRETO N. 1.679, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõ seobr  aaedoçã od me edida tsemporária  es

emergenciais de prevenção ao contágio pelo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Município de Caculé no período de 

15

 

de março a 22 de março de 2021 e estabelece outras 

providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas  atribuições legais,  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 20.311 de 14 de março de 2021, que institui, em todo 

o território do Estado da Bahia, as restrições, como medidas de enfrentamento ao novo 

coronavírus, causador da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), especialmente a 

obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 

CONSIDERANDO que não cabe à Administração Pública se eximir de adotar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito do seu 

território; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do 

Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas 

preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes da  situação; 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado ,garantido me diante 

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 artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de Infecção e transmissão local e 

preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral; 
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CONSIDERANDO o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de 

UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o 

iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 

responsabilidade do Poder Executivo Municipal; 

DECRETA :  

Art. 1º. As medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito municipal, ficam 

definidas nos termos deste Decreto. 

Art. 2º. Atendendo aos termos do Decreto Estadual Nº 20.311 de 14 de março de 2021, fica 

determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e 

o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, durante a vigência 

desse Decreto.  

 

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou 
situações em que fique comprovada a urgência. 

  
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e 
colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas 
de saúde e segurança. 

 

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas atividades com 
até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput deste artigo, de modo 
a garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às suas residências.   
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III.

 

O funcionário responsável pelo controle do fluxo devera portar álcool 70% e 

higienizar as mãos de todas as pessoas que adentrarem no local, vedado o acesso 

de pessoas sem máscaras de proteção; 

IV.

 

Disponibilizar dentro dos estabelecimentos, em lugares estratég icos e de fácil 

acesso, dispensadores de álcool 70% para higiene dos clientes; 

V.

 

Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os seus funcionários e 

usuários; 

VI.

 

Intensificar as ações de limpeza com material sanitizante adequado; 

VII.

 

Evitar a aglomeração de pessoas aguardando atendimento, podendo   o

estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada, além de 

utilizar o serviço delivery; 

VIII.

 

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos seus funcionários; 

IX. Incentivar o pagamento por meios eletrônicos, evitando a circul ação de dinheiro 

em espécie; 

X.

 

Reordenar as filas através de marcações, garantindo o distanciamento mínimo de 

02 (dois) metros entre os usuários; 

XI. Priorizar o atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco 

definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário 

para atendimento exclusivo; 

§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:  
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de funcionários e 
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;  
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;  
III - os serviços delivery de farmácia, medicamentos e alimentos;  
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros;  
V – postos de combustíveis. 

 

Art. 3º - Art. 3º - Fica autorizado em todo território municipal o funcionamento do comercio, 
com 30% da capacidade do estabelecimento, e atribuindo como condições indispensáveis para 
sua abertura as seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação: 

 

I.

 

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 05h até às 19:30h, e 

nos sábados das 05h até às 14h.  

II.

 

Disponibilizar um funcionário na porta do estabelecimento para controlar o fluxo 

de entrada e saída de pessoas, não podendo o ambiente exceder 30% da sua 

capacidade máxima. 
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eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins ,bem como aulas em 

academias de dança e ginástica, durante a vigência desse decreto, com exceção à Feira livre e 

de celebrações religiosas, devendo respeitar as seguintes diretrizes:  

§ 1º. Em relação à FEIRA LIVRE, fica autorizada a sua realização para abastecimento ao público, 

de segunda a sexta das 05 horas até às 19:30h e no sábado até às 14 horas, desde que seja 

realizada em local aberto e organizada de forma a não gerar aglomerações, com distância de 2 

metros de uma barraca para outra, com uso obrigatório de máscaras para comerciantes e 

clientes, devendo o feirante disponibilizar álcool 70% para uso em geral.  

XII. Divulgar as informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem como 

das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação; 

XIII.  Assegurar que os colabores que apresentarem febre ou tosse sintam-se 

estimulados, sem receio de prejuízos de remuneração, a comunicarem 

imediatament eo fato  eficarem em casa c, onform erecomend a aOM S 

(Organização Mundial da Saúde). 

 - Mercados e padarias poderão funcionar todos os dias da semana 05h até às 19:30h, 

0h até segunda 05h, ainda que 

 - Farmácias e postos de combustível poderão funcionar 24 horas; 

 - O funcionamento de hotéis, motéis e similares fica permitido durante todos os dias da 

ima diária de 30% (trinta por cento). 

 - As clínicas e demais estabelecimentos de saúde públicos e privados deverão se organizar 

 atendimento por ordem de 

as ao mesmo tempo; 

 Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais no âmbito municipal por 

 

. Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de Caculé, 

ente autorizados, que 

 coletivos e amadores, 

licos ou privados, circos, 

§ 1º

vedada a comercialização de bebidas alcoólicas da sexta as 18:0

em sistema delivery; 

§ 2º

§ 3º

semana, restrito à capacidade máx

§ 4º

para realizar seus atendimentos com horário marcado, evitando o

chegada, a fim de evitar aglomerações e grandes fluxos de pesso

Art. 4º
tempo indeterminado ou ulterior deliberação.  

Art. 5º

independentemente do número de participantes, ainda que previam

envolvam aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos

cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros púb
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§ 2º - Em relação à FEIRA LIVRE, como forma de evitar a disseminação do Vírus, FICA PROIBIDA, 

pelo prazo de vigência desse decreto, a presença de comerciantes de qualquer natureza, 

oriundos de outros Municípios.  

§ 3º - Ficam permitidos os atos religiosos litúrgicos durante todos os dias da semana, desde 

que obedecido o distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra e dois metros de um 

banco para outro, não podendo o ambiente exceder de 30% (trinta por cento) da sua 

capacidade máxima, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo disponibilizar uma pessoa 

na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com álcool 70%. 

Art. 6º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e sorveterias poderão funcionar, com 30% da 

capacidade do estabelecimento, sem aglomerações, sendo obrigatório o uso de máscaras, 

com no máximo quatro pessoas por mesa, distanciamento de 2 metros entre as mesas, 

devendo disponibilizar uma pessoa na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as 

mãos das pessoas com álcool 70% e obedecer as seguintes regras:
 

I.

 

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 05h até às 19:30h, e nos 

sábados das 05h até às 14h; 

II.

 

Vedada a comercialização de bebidas alcoólicas da sexta as 18:00h até segunda 05h, 

ainda que em sistema delivery;  

III.

 

Fica PROIBIDA a aproximação de mesas no local; 

IV.

 

Os estabelecimentos que comercializem refeições do tipo “self-service”, como 

exemplos de restaurantes, lanchonetes e sorveterias, deverão di sponibilizar luvas 

descartáveis para evitar o contato direto das mãos dos clientes  com os talheres, além 

de funcionários orientando e fiscalizando o seu uso; 

Art. 7º -  Os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação poderão funcionar 
todos os dias da semana até às 24h.  

 

Art. 8º. Fica PROIBIDO o funcionamento das quadras esportivas, campos societys e realização 

de qualquer atividade esportiva no âmbito do município de Caculé. 

Art. 9º. Fica PROIBIDO o funcionamento clubes de serviço e lazer no âmbito do município de 

Caculé. 
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Art. 10º. Ficam proibidas aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Centro de 

Especialidades Multiprofissional, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), salas de vacinas, 

clínicas particulares, consultórios médicos e similares, onde ocorram aglomerações em salas 

de espera. 

Parágrafo único: Fica proibida a visita ao internamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 11º. Os velórios e enterros deverão restringir a 10 (dez) o número máximo de pessoas 

simultaneamente, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo disponibilizar uma pessoa 

na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com álcool 70%, 

vedada à aglomeração no entorno das dependências. Também fica proibido o fornecimento e 

consumo de alimentos e bebidas dentro do ambiente.  

Parágrafo único: Fica vedada a realização de velórios em residências.  

Art. 12º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado 

como infração à Legislação Municipal e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:  

I.
 

Advertência e notificação para o primeiro descumprimento; 

II.  Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para o segundo descumprimento, cumulado com 

o fechamento do estabelecimento por 05 dias e cassação do alvará pelo mesmo 

período; 

III.
 

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o terceiro descumprimento, cumulado com o 

fechamento do estabelecimento por 30 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

Art. 13º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações mais recentes das 

autoridades técnicas que, quando possível, fique em isolamento social e que utilize máscaras 

quando o deslocamento for inevitável, especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes 

aos grupos de risco para o COVID-19. 

Art. 10º. Ficam proibidas aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Centro de 

Especialidades Multiprofissional, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), salas de vacinas, 

clínicas particulares, consultórios médicos e similares, onde ocorram aglomerações em salas 

de espera. 

Parágrafo único: Fica proibida a visita ao internamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 11º. Os velórios e enterros deverão restringir a 10 (dez) o número máximo de pessoas 

simultaneamente, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo disponibilizar uma pessoa 

na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com álcool 70%, 

vedada à aglomeração no entorno das dependências. Também fica proibido o fornecimento e 

consumo de alimentos e bebidas dentro do ambiente.  

Parágrafo único: Fica vedada a realização de velórios em residências.  

Art. 12º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado 

como infração à Legislação Municipal e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:  

I.
 

Advertência e notificação para o primeiro descumprimento; 

II.  Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para o segundo descumprimento, cumulado com 

o fechamento do estabelecimento por 05 dias e cassação do alvará pelo mesmo 

período; 

III.
 

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o terceiro descumprimento, cumulado com o 

fechamento do estabelecimento por 30 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

Art. 13º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações mais recentes das 

autoridades técnicas que, quando possível, fique em isolamento social e que utilize máscaras 

quando o deslocamento for inevitável, especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes 

aos grupos de risco para o COVID-19. 



Art. 14º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições 

em contrário. 

Caculé, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 

Art. 14º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições 

em contrário. 

Caculé, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 
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PORTARIA Nº 143/2021 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de 

Saúde, a Sra. Sthela da Silva Rios e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Encarregado do Setor de Vigilância Sanitária, da 

Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Sthela da Silva Rios, CPF. 045.105.325-71. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº 143/2021 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de 

Saúde, a Sra. Sthela da Silva Rios e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Encarregado do Setor de Vigilância Sanitária, da 

Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Sthela da Silva Rios, CPF. 045.105.325-71. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 144/2021 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Saúde do Trabalho, da Secretaria Municipal de 

Saúde, o Sr. Marcelo Santana Moreira e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais,no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Encarregado do Setor de Saúde do Trabalho, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. Marcelo Santana Moreira, CPF. 006.760.865-

51. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para dia 08 de março de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA Nº 144/2021 

Nomeia para o cargo de Encarregado do Setor de 

Saúde do Trabalho, da Secretaria Municipal de 

Saúde, o Sr. Marcelo Santana Moreira e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais,no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Encarregado do Setor de Saúde do Trabalho, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. Marcelo Santana Moreira, CPF. 006.760.865-

51. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para dia 08 de março de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 145/2021 

Nomeia para o cargo de Assessor Especial de 

Gabinete Nível I, do Gabinete do Prefeito, o Sr. 

Eduardo Ramon Alves Pereira e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Assessor Especial de Gabinete Nível I, do Gabinete do 

Prefeito, o Sr. Eduardo Ramon Alves Pereira, CPF 798.292.795-53. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA Nº 145/2021 

Nomeia para o cargo de Assessor Especial de 

Gabinete Nível I, do Gabinete do Prefeito, o Sr. 

Eduardo Ramon Alves Pereira e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Assessor Especial de Gabinete Nível I, do Gabinete do 

Prefeito, o Sr. Eduardo Ramon Alves Pereira, CPF 798.292.795-53. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 005/2021 
ID nº 861047 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 005/2021, tendo 
como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para 
Merenda Escolar em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 25 de março de 2021, às 
10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos 
interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min 
às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 15 de março de 2021. Pregoeiro: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento. 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 005/2021 
ID nº 861047 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 005/2021, tendo 
como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para 
Merenda Escolar em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste 
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 25 de março de 2021, às 
10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos 
interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min 
às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 15 de março de 2021. Pregoeiro: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento. 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 
será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2021, tendo como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área de licitações 
deste Município, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização SRP – Sistema de 
Registro de Preços, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 26 de março de 
2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na 
íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa 
– Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé/BA, 15 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 
será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2021, tendo como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área de licitações 
deste Município, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização SRP – Sistema de 
Registro de Preços, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 26 de março de 
2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na 
íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial 
(cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa 
– Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé/BA, 15 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 
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AVISO DE LICITAÇÃO RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 
 
 
 
 
 
OBJETO: Registro de preços para a aquisição material de expediente, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município. 

RECORRETNTE: MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.978.288/0001-36. 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Municipal de Caculé – Bahia vem através de este 
informar aos participantes do Pregão Presencial em tela, que a empresa acima identificada 
interpôs recurso tempestivamente contra a decisão do Pregoeiro, conforme ata de sessão anexa. 

 

Segue em anexo recurso, ora protocolado, para que as empresas possam apreciar e 
apresentar contrarrazões ou abrir mão de fazê-los. 

 

Informamos que as contrarrazões ou abdicações deverão ser apresentadas no prazo de 03 
(três) dias úteis, conforme preconiza o item 16.2 do instrumento convocatório. 

 
 

 
Caculé/BA, 15 de março de 2021. 

 
 
 

João Pedro Ribeiro do Nascimento. 
Pregoeiro Municipal. 
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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE 
PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

 
 

Modalidade de Licitação 
Pregão Presencial 

Número 
005/2021 

 

Objeto 
Registro de Preços para a aquisição material de expediente, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município. 

 
 

Ao décimo dia do mês de março de 2021, às 09h 00min, no Prédio desta Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia -  FONE/FAX (77) 
3455-1412, reuniram-se, em Sessão Pública, conforme Decreto Municipal nº 1.650/2021, 
que regulamenta no âmbito do Município o Pregão Presencial, Decreto Municipal nº 
012/2021, que designa a Equipe de Apoio e o Pregoeiro e Lei Complementar nº 123/06, 
todos incumbido de dirigir e julgar o procedimento licitatório referente à Modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2021, conforme o previsto na Lei nº 10.520/02, cujo o objeto é o registro 
de preços para a aquisição material de expediente, em atendimento as necessidades das 
diversas secretarias deste Município, de acordo com as especificações constantes do 
Edital e seus Anexos, a fim de receberem os invólucros contendo a propostas preços e 
habilitação, documentos relativos ao certame, como previsto na Lei nº 10.520/02. O Srº 
João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal e os Membros da Equipe de 
Apoio: A Srª Gleide Jeane Pereira Gomes e a Srª Graciela Cunha Nascimento, todos 
abaixo assinados. Estando também presentes ao certame os representantes das seguintes 
empresas: O Srº. Rosenildo dos Santos Nunes, portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 
04.685.996-90 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 477.627.995-91, representando a 
empresa PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30 e o Srº. Francisco Rafael Pinheiro Anjos, 
portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 987100874 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
008.666.425-52, representando a empresa MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.978.288/0001-36. Dando 
Prosseguimento, o Pregoeiro concede a palavra aos licitantes, que nada arguiram sobre a 
fase de Credenciamento. Após isso, dando início a fase de abertura de Proposta de 
Preços, o Pregoeiro abre os invólucros contendo as propostas escritas dos licitantes 
credenciados, que foram examinadas, analisadas e ordenadas, utilizando o critério para 
fins de julgamento, o de menor preço por lote. Dado início a fase de lances verbais por 
parte das empresas, conforme especificado no mapa de lances anexo, foram declaradas 
como vencedoras as propostas das empresas PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, nos lotes 
02 e 03, com um valor total de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais) 
e a empresa MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME, pe ssoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.978.288/0001-36 no lote 01 com um valor total de R$ 20.999,00 (vinte 
mil novecentos e noventa e nove reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 
160.499,00 (cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e nove reais). O Pregoeiro aceita 
as propostas de preços das licitantes, visto que encontram-se dentro da pesquisa de 
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mercado realizada previamente pelo Setor de Compras deste Município. Dando 
continuidade o pregoeiro abre os envelopes de habilitação das empresas para análise e 
efetivação dos vencedores. Após analise dos documentos, estando as mesmas habilitadas, 
o pregoeiro pergunta aos licitantes se há algo a constar em ata, o representante da 
empresa MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME  questiona. “Declaro que no lote 02, item 10, 
pilha recarregável, 1660amperes, apresenta preço abaixo do custo do que é praticado em 
mercado, configurando então um ato de inexiquibilidade, solicito recurso, mediante esta 
solicitação”. O pregoeiro aceita a intensão de recurso de sua decisão, no entanto salienta 
que, não compete ao pregoeiro fazer o juízo de admissibilidade dos mesmos, ou seja, ele 
não pode manifestar-se no sentido da inexequibilidade de determinado lance, conforme 
inclina-se Marçal Justen Filho. E ainda que na fase de lances o representante da empresa 
MAGAZINE RA-MAY LTDA – ME, desacata o pregoeiro e comissão, deixando claro que 
esta comissão estava direcionando a favor de sua concorrente, bem como inicia disculsões 
desnecessárias tentando frustar o andamento do certame. Não havendo mais 
questionamentos e não tendo mais nada para ser tratado, o Srº. Pregoeiro encerrou a 
sessão e determinou a lavratura da presente Ata, a qual feita, lida e aprovada, vai assinada 
pelos membros da referida comissão e pelos licitantes presentes. Data supraa. 
 
 
 
 

___________________________ 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 

Pregoeiro 
 
 
 
 

____________________________ 
Gleide Jeane Pereira Gomes  

Equipe de Apoio 
 

___________________________ 
Graciela Cunha Nascimento 

Equipe de Apoio 

 
 

 
 

 
___________________________ 

PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME 
CNPJ: 23.840.148/0001-30 

Licitante 
 

 
___________________________ 
MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME 

CNPJ: 01.978.288/0001-36 
Licitante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
ESTADO DA BAHIA 

 
 

  

     

     

MAPA DE PROPOSTAS ESCRITAS E LANCES VERBAIS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 

ITEM PREÇOS POR LOTE    
  MAGAZINE RA-MAY LTDA 

- ME - CNPJ: 
01.978.288/0001-36 

PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME - CNPJ: 
23.840.148/0001-30 

LOTE 01    

1 PROP. ESCRITAS  R$               31.226,95   R$              36.535,00   

 PROP. SELECION.  R$               31.226,95   R$              36.535,00   

 RODADA 1   R$                     
30.900,00  

 R$                     
31.000,00  

 

 RODADA 2  R$                     
29.600,00  

 R$                     
30.000,00  

 

 RODADA 3  R$                     
28.600,00  

 R$                     
29.000,00  

 

 RODADA 4  R$                     
27.700,00  

 R$                     
28.000,00  

 

 RODADA 5  R$                     
26.800,00  

 R$                     
27.000,00  

 

 RODADA 6  R$                     
25.800,00  

 R$                     
26.000,00  

 

 RODADA 7  R$                     
24.800,00  

 R$                     
25.000,00  

 

 RODADA 8  R$                     
23.800,00  

 R$                     
24.000,00  

 

 RODADA 9  R$                     
22.900,00  

 R$                     
23.000,00  

 

 RODADA 10  R$                     
22.400,00  

 R$                     
22.500,00  

 

 RODADA 11  R$                     
22.100,00  

 R$                     
22.200,00  

 

 RODADA 12  R$                     
21.900,00  

 R$                     
22.000,00  

 

 RODADA 13  R$                     
21.700,00  

 R$                     
21.800,00  

 

 RODADA 14  R$                     
21.500,00  

 R$                     
21.600,00  

 

 RODADA 15  R$                     
21.250,00  

 R$                     
21.300,00  

 

 RODADA 16  R$                     
21.050,00  

 R$                     
21.100,00  

 

 RODADA 17  R$                     
20.999,00  

 R$                     
21.000,00  

 

 RODADA 18   SEM LANCE   

 RODADA 19    
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 PROP. VENCED.  R$              20.999,00    

LOTE 02    

2 PROP. ESCRITAS  R$               59.199,95   R$              51.350,00   

 PROP. SELECION.  DESCLASSIFICADA - 
ITAM 10 NÃO COTADO 

CONFORME EDITAL  

 R$              51.350,00   

 RODADA 1    R$                     
50.000,00  

 

 RODADA 2   R$                     
49.500,00  

 

 RODADA 3    

 RODADA 4    

 RODADA 5    

 PROP. VENCED.   R$              49.500,00   

LOTE 03    

3 PROP. ESCRITAS  R$             128.834,50   R$            124.290,00   

 PROP. SELECION.  R$             128.834,50   R$            124.290,00   

 RODADA 1   R$                     
123.000,00  

 R$                     
120.000,00  

 

 RODADA 2  R$                     
119.500,00  

 R$                     
119.000,00  

 

 RODADA 3  R$                     
118.800,00  

 R$                     
118.000,00  

 

 RODADA 4  R$                     
117.500,00  

 R$                     
117.000,00  

 

 RODADA 5  R$                     
116.500,00  

 R$                     
116.000,00  

 

 RODADA 6  R$                     
115.500,00  

 R$                     
115.000,00  

 

 RODADA 7  R$                     
114.700,00  

 R$                     
114.000,00  

 

 RODADA 8  R$                     
113.800,00  

 R$                     
113.000,00  

 

 RODADA 9  R$                     
112.800,00  

 R$                     
112.000,00  

 

 RODADA 10  R$                     
111.800,00  

 R$                     
111.000,00  

 

 RODADA 11  R$                     
110.800,00  

 R$                     
110.000,00  

 

 RODADA 12  R$                     
109.800,00  

 R$                     
109.000,00  

 

 RODADA 13  R$                     
108.800,00  

 R$                     
108.000,00  

 

 RODADA 14  R$                     
107.500,00  

 R$                     
107.000,00  

 

 RODADA 15  R$                     
106.800,00  

 R$                     
105.000,00  

 

 RODADA 16  R$                     
104.800,00  

 R$                     
104.000,00  

 

 RODADA 17  R$                     
103.800,00  

 R$                     
102.000,00  

 

 RODADA 18  R$                     
101.800,00  

 R$                     
101.000,00  

 

 RODADA 19  R$                     
100.800,00  

 R$                     
100.000,00  

 

 RODADA 20  R$                     
99.900,00  

 R$                     
99.000,00  

 

 RODADA 21  R$                      R$                      
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98.800,00  98.000,00  

 RODADA 22  R$                     
97.800,00  

 R$                     
97.000,00  

 

 RODADA 23  R$                     
96.800,00  

 R$                     
96.000,00  

 

 RODADA 24  R$                     
95.800,00  

 R$                     
95.000,00  

 

 RODADA 25  R$                     
94.800,00  

 R$                     
94.000,00  

 

 RODADA 26  R$                     
93.800,00  

 R$                     
93.000,00  

 

 RODADA 27  R$                     
92.800,00  

 R$                     
92.000,00  

 

 RODADA 28  R$                     
91.800,00  

 R$                     
91.000,00  

 

 RODADA 29  R$                     
90.900,00  

 R$                     
90.000,00  

 

 RODADA 30  SEM LANCE    

 RODADA 31    

 PROP. VENCED.   R$              90.000,00   

     

 TOTAL  R$              20.999,00   R$            139.500,00  #REF! 

 FORNECEDOR (ES)   TOTAL 

  MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME - CNPJ: 01.978.288/0001-36   R$            20.999,00  

  PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME - CNPJ: 23.840.148/0001-30   R$           139.500,00  

  VALOR GLOBAL DO CERTAME    R$           160.499,00 
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DECRETO Nº 035 DE 02 FEVEREIRO DE 2021 
 

 
“Aprova a Instrução Normativa C.I. N° 
002/2021 que dispõe sobre as funções de 
Fiscal e Gestor de contratos 
administrativos no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal.” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA , Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal mais 
especificamente seu Art. 58 e; 
 
Considerando a Lei Municipal n° 739/06 que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno e suas atribuições; 
 
Considerando a Lei 8666/93 em seu Art. 67 e demais dispositivos que regem a 
matéria; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica aprovado a Instrução Normativa C.I. N° 002/2021 que Dispõe sobre as 
funções de Gestor e de Fiscal de contratos administrativos no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 2º - Caberá a unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora 
aprovada. 
 
Art. 3. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, em 02 de fevereiro de 2021 
 
 

 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA C.I. N.º 002/2021 

 Dispõe sobre as funções de Gestor e de 
Fiscal de contratos administrativos no 

âmbito da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo Municipal. 

 A Controladoria Interna do Município de Condeúba, Estado da Bahia, de 
acordo com a lei Municipal n° 739/2006, e no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Orgânica Municipal, e, 

Considerando que o artigo 67 da Lei n° 8666/1993 dispõe que “a execução do 
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”; 

Considerando que a Administração possui o poder-dever de fiscalizar a 
execução de seus contratos administrativos para assegurar-se de que o objeto 
contratado seja executado da forma correta, e que as obrigações decorrentes 
sejam realizadas no tempo e modo devidos, dispondo, ainda, de prerrogativas 
excepcionais em relação ao contrato para realizar o interesse público envolvido 
em cada avença firmada (Acórdão TCU 1.632/2009; TCE/SC, Prejulgado 
2162);  

Considerando que por fiscalização do contrato compreende-se “acompanhar a 
execução, de forma proativa e preventiva, com os fins de observar o correto 
cumprimento pelo contratado, das obrigações previstas nas cláusulas 
avençadas, e de prestar ao gestor do contrato as informações que sejam 
relevantes àquele acompanhamento, seja para atestar-lhes a fiel execução ou 
para apontar desvios que a comprometam.” (PEREIRA JR. e DOTTI, 2011, 
p.926);  
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Considerando que a ineficiência na fiscalização do contrato pode gerar a 
responsabilidade subsidiária da Administração Pública no que toca aos débitos 
trabalhistas quando comprovada a culpa in elegendo ou in vigilando (ADC –
16/STF e o Enunciado 331 – TST);

Considerando as disposições do art. 58, III da Lei Federal nº 8.666/1993;  

Considerando a 001/2021; 

Considerando que é medida essencial ao atendimento do interesse coletivo 
que haja implementação efetiva de medidas administrativas gerenciais e fiscais 
na fase de execução contratual para a obtenção da efetividade das ações 
planejadas;  

Considerando que a Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos 
figura como imposição legal, sendo instrumento eficiente da prevenção de 
riscos administrativos, fiscais, financeiros e econômicos; 

RESOLVE: 

Art. 1º. As atividades de gestão e fiscalização de todos os contratos 
administrativos celebrados no âmbito da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo Municipal seguirão as regras desta Instrução 
Normativa. 

CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS 

Art. 2º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:  

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 3315 de Março de 2021

I - Fiscal de Contrato: servidor público municipal, designado para 
representar a Administração e verificar a execução física do objeto 
contratual; No caso de contratos de obras públicas o fiscal de contrato é 
denominado fiscal de obra.  

II - Gestor de Contrato: Secretário Municipal da Secretaria que gerenciará 
o contrato e representará a Administração, verificando a execução 
administrativa e procedimental do contrato.  

III - Contrato administrativo: acordo celebrado entre órgão ou entidade da 
Administração Pública e terceiro, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993;  

IV - Contratante: é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;  

V - Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública; 
  
Parágrafo único. O fiscal do contrato previsto no inciso I deste artigo não 
se confunde com o Fiscal de Convênio.  

CAPÍTULO II 
DAS ESTIPULAÇÕES GERAIS 

Art. 3º. O gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto 
contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento das leis e do contrato, 
devendo ser exercidos por representantes da Administração, especialmente 
designados na forma do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

Art. 4º. A execução dos contratos deverá ser gerenciada e fiscalizada por 
pessoa tecnicamente competente, com a adoção de ferramentas de controle 
que possibilitem a materialização dos atos e fatos, a sua transparência e a 
mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:  

§1º Em se tratando de serviços:  
I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada; 
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II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissionais exigidas; 
  
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;  

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;  

VI - a satisfação do público usuário.  

§2º Em se tratando de aquisições de bens de consumo ou permanentes: 
  
I - A adequação dos bens adquiridos com as especificações constantes em 
contrato e no Termo de Referência;  

II - A quantidade e a qualidade do bem adquirido;  

CAPÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 5º. O servidor que possui vínculo de qualquer natureza com a contratada, 
inclusive pessoal, comercial, financeiro, trabalhista ou civil, não poderá atuar na 
gestão e fiscalização do contrato, especialmente aquele que:  

I - Possua relação de amizade, parentesco ou inimizade com o proprietário, 
sócio e/ou dirigente da contratada;  

II - Servidor que tenha sido condenado por crime contra a administração 
pública com decisão judicial transitada em julgado;  

III – Sido apenado em processo administrativo e a sanção não cumprida;  

IV – Em seus registros funcionais punições decorrentes da prática de atos 
lesivos ao patrimônio público.  
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§1° O agente público em situação de impedimento fica obrigado a comunicá-lo 
aos seus superiores imediatamente, a fim de que seja providenciada nova 
designação de outro agente público.  

§2° Não poderão atuar na fiscalização dos contratos, o Prefeito Municipal, Vice-
prefeito, os integrantes do Corpo Jurídico, da Unidade de Controle Interno e 
Fiscais de Tributos, por serem suscetíveis de se manifestar sobre os atos 
praticados na fase da execução contratual.  

Art. 6º. Ao servidor é vedada a dispensa de gerir ou fiscalizar contratos, 
salvo quanto aos impedimentos listados nesta Instrução. 

CAPÍTULO IV
DOS FISCAIS DE CONTRATOS 

Art. 7º. O fiscal de contrato é o servidor público municipal responsável pela 
verificação técnica quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo da prestação do 
serviço ou entrega do produto, objeto, peça, etc., cuja atuação é pontual.  
Parágrafo único. As nomeações deverão respeitar o princípio da 
especialização, recaindo, preferencialmente, sob o servidor que seja técnico na 
área referente ao objeto do contrato. 
  
Art. 8°. São atribuições do fiscal de contratos, sem prejuízo das demais 
disposições previstas na Lei Federal 8666-93 e nesta Instrução Normativa:  

I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de 
Preços, do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais 
aditivos/apostilamentos;  

II - Avaliar a quantidade e a qualidade dos serviços executados ou dos bens 
entregues;  

III - Atestar, em documento hábil, o fornecimento ou a entrega de bens 
permanentes ou de consumo e a prestação do serviço, após conferência prévia 
do objeto contratado; 
  
IV - No caso de serviços, controlar a efetividade e eficácia da sua execução em 
estrita observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas 
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técnicas, por exemplo), solicitando a correção de eventuais vícios, 
imperfeições, deficiências e/ou omissões que constatar consoante art. 69 da 
Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações;  

V - No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua 
quantidade e qualidade;  

VI - Registrar todas as ocorrências havidas durante o período de execução do 
contrato, em livro próprio (Anexo V), conforme art. 67, §1º da Lei Federal n.º 
8.666/1993;  

VII - Observar os prazos contratuais para a regularização de eventuais falhas e, 
no caso da inexistência de sua previsão, estabelecer juntamente com o Gestor 
de Contrato, prazo razoável para medida saneadora.  

VIII - Conhecer suas atribuições e responsabilidades para o exercício das 
atividades de fiscalização;  

IX - Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais 
assumidas pela contratada;  

X–  Elaborar periodicamente e apresentar quando solicitado, relatório 
circunstanciado de acompanhamento da execução do serviço, da entrega do 
material ou do bem, (ANEXO V) que deverá ser instruído com registros 
fotográficos e demais documentos probatórios, quando for o caso;  

XI - Acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, assim 
como conferir se os materiais ou bens requisitados foram entregues em perfeito 
estado e nas mesmas condições e características pactuadas; 

XII - Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a 
ocorrer ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas 
competências; 
  
XIII - Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor 
do Contrato;  
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XIV - Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio
ou suporte técnico para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a 
providência a ser adotada.  

XV - Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem 
realizados no valor mensal dos serviços, por meio de glosas que serão escritas 
no verso da nota ou documento equivalente;  

XVI - Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do 
órgão/entidade contratante da possibilidade de não conclusão do objeto na 
data pactuada, com as devidas justificativas; 
  
XVII - Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas 
datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;  

XVIII - Reportar-se sempre ao preposto da contratada, não devendo, em 
hipótese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;  

XIX - Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados; 
  
XX - Emitir atestado ou certidão de realização de serviços, total ou parcial;  

XXI - Controlar a medição do serviço executado, aprovando somente a 
medição dos serviços efetivamente realizados; 
  
XXII - Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;  

XXIII - Glosar as medições quando houver má execução do contratado ou 
mesmo a sua não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao 
contratado em face do inadimplemento de suas obrigações; 
  
XXIV - Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execução de 
ato ilícito que tenha tido conhecimento em razão de seu ofício;  

XXV – Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim 
como suas etapas e demais prazos contratuais (inclusive os editalícios), 
noticiando por escrito, com antecedência mínima de 70 (setenta) dias, ao 
Gestor de Contratos a adoção das medidas necessárias à deflagração de novo 
procedimento licitatório ou prorrogação, quando legalmente admitida;  
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XXVI – Comunicar mediante documento formal, datado e assinado, as notícias 
de problemas ou irregularidades na execução dos contratos, dirigindo-o ao 
responsável pelo Órgão Municipal de Controle Interno, ao Secretário da pasta 
relacionada ao contrato e o Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. Das anotações previstas no inciso VI deverá constar, no 
mínimo, descrição sumária do ocorrido e, estar acompanhado de notificação, 
subscrição de ciência por parte da contratada.  

Art. 9°. O Fiscal deverá ter acesso ao termo contratual e de todos os aditivos, 
se existentes, juntamente com outros documentos (edital, termo de referência e 
anexos) que possam ajudar a dirimir dúvidas. 
  
Art. 10. É lícita a contratação de serviços técnicos profissionais especializados 
desde que para assistir e subsidiar o fiscal de informações pertinentes às 
atribuições de fiscalização, conforme art. 67, combinado com o art. 13, ambos 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 
  
Art. 11. Nos contratos complexos cujo objeto se reporte a entrega ou a 
execução dependente de avaliação técnica diversificada poderão ser 
nomeados tantos fiscais quanto necessários para atender as exigências legais, 
desde que no expediente de designação conste expressamente as atribuições 
de cada um. 

CAPÍTULO V
DOS GESTORES DE CONTRATOS 

Art. 12. O Gestor de Contrato é o Secretário Municipal nomeado por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal responsável pelo acompanhamento e 
gerenciamento do instrumento de contrato do qual sua Secretaria é gestora 
.
Art. 13. São atribuições do Gestor de Contratos, sem prejuízo das demais 
disposições previstas na Lei Federal 8666-93 e nesta Instrução Normativa. 
  
I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de 
Preços, do Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos;  
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II - Gerenciar o contrato, acompanhando a vigência do instrumento contratual, 
a fim de proceder às diligências administrativas necessárias para prorrogação, 
se for possível e vantajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a 
garantir o atendimento do interesse publico, sendo responsável por requerer 
tempestivamente as respectivas prorrogações instruindo o pedido com 
manifestação técnica do fiscal do contrato, se for o caso.  

III - Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais 
assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigente;  

IV - Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatório das ocorrências para 
que, sendo o caso, possa tomar as providências cabíveis a fim de corrigi-las;  

V - Atuar em tempo hábil na solução dos problemas de sua alçada que venham 
a ocorrer ao longo da execução contratual; 
  
VI–  Submeter ao setor de compras relatórios para análise de notas/glosas 
escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possível necessidade de descontos a 
serem realizados no valor mensal dos serviços/compras, informando-as ao 
setor financeiro. 

VII - Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de 
serviço/entrega ou fornecimento; 
  
VIII - Repassar ao Fiscal de Contratos todas as eventuais informações 
adicionais relativas ao contrato, para que este último possa bem fiscalizá-lo;  

IX - Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
  
X - Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de gestão;  

XI - Encaminhar a Assessoria Jurídica as questões que ultrapassam o âmbito 
das suas atribuições para que possam ser solucionadas; 

XII - Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio 
ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a 
providência a ser adotada.  
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XIII - Negociar condições previamente estabelecidas com o contratante sempre 
que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei, 
manifestando-se sobre execução de ajustes, requerimento de concessão de 
reajuste, prorrogações e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatório 
de acompanhamento de obras ou serviços prestados comunicando as 
irregularidades encontradas.  

XIV - Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Chefe do Poder 
Executivo, sempre por escrito, instruções relativas a modificações de projetos 
aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais informações 
correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatórios técnicos como forma de 
subsidiar a Administração na tomada de decisões.  

XV - Notificar a contratada, sobre irregularidades encontradas;  

XVI – Comunicar à autoridade competente com cópia ao responsável pelo 
órgão municipal de controle interno acerca das irregularidades cometidas pela 
contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais 
e/ou administrativas, conforme previsão contratual, editalícia e/ou legal; 
  
XVII – Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim 
como suas etapas e demais prazos contratuais/ (inclusive os editalícios), 
recomendando por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ao 
setor competente a adoção das medidas necessárias à deflagração de novo 
procedimento licitatório ou prorrogação, quando legalmente admitida.  

Art. 14. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades acessórias 
assumidas pela contratada em decorrência da execução do contrato ensejará a 
aplicação de sanções administrativas previstas no instrumento convocatório e 
na legislação vigente, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
  
Art. 15. Eventual aplicação de sanção ao contratado pela apuração de 
incidentes contratuais deverá ser precedida da instauração do processo 
administrativo correspondente pela Assessoria Jurídica, e, em todos os casos, 
é garantido ao contratado utilizar-se de todos os meios e recursos inerentes ao 
direito de defesa, conforme art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 
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Art. 16. A Secretaria gestora sempre que entender necessário, deverá 
estabelecer reuniões com o contratado, de modo a garantir a qualidade da 
execução do serviço ou a continuidade da entrega do bem, objetivando 
alcançar melhorias administrativas e a redução de custos. 

CAPÍTULO VI
DO EQUILIBRÍO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS

Art. 17. O reajuste, a repactuação e a revisão dos contratos seguirão o disposto 
na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.  

Art. 18. É competência do Gestor de Contratos conduzir o procedimento de 
reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, instruindo de forma 
adequada o processo com documentação pertinente, observando-se o contido 
no edital e contrato, se houver, devendo inclusive manifestar-se favorável ou 
desfavoravelmente ao pedido, antes de submetido à análise da legalidade pela 
Assessoria Jurídica. 

CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 19. A responsabilidade do gestor e dos fiscais de contratos por ações ou 
omissões, dolosas ou culposas, desde que contrários à lei, os sujeitam a 
responsabilidade nas esferas administrativa, civil e criminal que seus atos 
ensejar.  

Art. 20. A responsabilidade administrativa será apurada no âmbito de processo 
administrativo disciplinar – PAD

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Os contratos administrativos firmados pelo Município de Condeúba 
estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município.  
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Art. 22. Mediante publicação na internet e no mural do Município serão 
fornecidos meios de acesso a Ouvidoria para que a população possa 
encaminhar denúncias e reclamações quanto aos contratos firmados pelo 
município, facilitando assim o controle social. 

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

Condeúba, 02 de fevereiro de 2021 

Silvan Baleeiro de Sousa                              Reinaldo Antonio Ribeiro 
   Prefeito Municipal                                    Controlador Interno do Município 
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DECISÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021 
 

 
 
Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse município, após 

consulta realizada por esse pregoeiro e equipe de apoio, sem nada mais evocar, utilizando os 

fundamentos jurídicos ali expostos, decidimos por conhecer do Recurso interposto pela 

empresa CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO , porque presente todos os requisitos legais 

necessários para tanto, e, no mérito, MANTER A DECISÃO ANTERIOR, conforme 

fundamentação acima exposta, fazendo o Recurso Administrativo, nesse ato, subir à autoridade 

julgadora para que decida na forma do artigo 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93. 

 
Eis a decisão. 

 
 

Ibiassucê/BA, 12 de março de 2021. 
 
 

 
 

Bruno Almeida Pereira                             Sr. José Carlos Amorim Prates  

Pregoeiro                                                                  Apoio 

 

 

 

Gutemberg Cardoso Filho 

Apoio 
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DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021: 

 
 
 

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse município, após 

consulta realizada, sem nada mais evocar e utilizando os fundamentos jurídicos ali expostos, 

decido, nos termos do Art. 109, parágrafo 4º da Lei 8666/93, por conhecer do Recurso 

interposto pela empresa CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO , porque presente todos os 

requisitos legais necessários para tanto, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO PARA MANTER A DECISÃO ANTERIOR proferida pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio irreformável pelos seus próprios fundamentos, prosseguindo-se com os 

demais procedimentos da licitação.  

 

Eis a decisão. 
 

 
 

Ibiassucê/BA, 12 de março de 2021. 
 
 
 
 

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES 
Prefeito Municipal de Ibiassucê/Ba 
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Solicitante: Adelmo Gomes Pereira - Secretário Municipal de Administração. 
Interessado: ANDRÉ FRANK NUNES SILVA. 
Referência: Loteamento Residencial Village Nobre de Irundiara. 
 
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
 
MUNICÍPIO DE JACARACI/BA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito 
no CNPJ: 13.677.109/0001-00, com sede à Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro 
- Tel: (77) 3466-2151, vem, por meio desta, e considerando os termos do Decreto n° 
019/2015, que Aprova o Loteamento Residencial Village Nobre de Irundiara, de 
propriedade do Senhor ANDRÉ FRANK NUNES SILVA, pelos motivos seguintes: 
 
01 – Descumprimento dos prazos e diretrizes oficiais, previsto no Decreto n° 019/2015 e 
legislação pertinentes; 
 
02 – Apresentar relação dos lotes já negociados, com as comprovações de compra e venda, 
para a devida inscrição no cadastro municipal de imóveis. 
 
Fica o Senhor ANDRÉ FRANK NUNES SILVA notificado para atender ao quanto 
solicitado na presente notificação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do seu 
recebimento, tendo em conta a possível aplicação de sanções previstas em Lei. 
 
 
 
Jacaraci/BA, 15 de março de 2021. 
 
 
 

__________________________ 
Adelmo Gomes Pereira 

Secretário de Administração  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 860852 
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 007/2021  

 
 
 
Processo de Administrativo n.º 026/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO 
RECICLÁVEIS NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA. 
 
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 31 de 
março de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, 
Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo 
Licitatório acima especificado. 
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. 
 
 
 
Mortugaba-Ba. 15 de março de 2021. 
 
 

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 60 15 de Março de 2021

E
M
 B

R
A
N
C
O


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60

