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TTERMO DE DISPENSA Nº DL31-2021 

 

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do Artigo Nº 24, inciso II, combinado com o artigo 23, 

inciso II, alínea “a”, da Lei Nº 8.666/93, cujos valores foram atualizados através do Decreto Nº 9.412, de 

18/06/2018, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para a realização da despesa abaixo especificada, 

RATIFICO E AUTORIZO, o presente ato, nos termos que se segue. 

 
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43/2021 

EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 
CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 
ENDEREÇO: Av. Dr. Antônio Mourão Guimarães,153 CEP 46100000, na cidade de Brumado, Estado da 
Bahia 
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Atender despesas com aquisição de suprimentos de informática de impressão 

(cartuchos, tonners) para manutenção dos trabalhos desta Casa Legislativa. 

 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 2001 - 3.3.90.30.00.00.00 R$ 8.893,10 

 
 
Brumado (BA), 01 de fevereiro de 2021. 

 

            __________________________________________________________ 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 

          Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
 
 
 
 
 
 
 

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

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1138, publicada em 31/03/2021, por 

equívoco, foram digitados alguns dados incorretos, sendo assim: 

 

Onde se lê: 

TTERMO DE DISPENSA Nº DL30-2021 
 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2021 
EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 

CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL41-2021 

 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 

EMPRESA: M&M MOTOS LTDA  
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia 

 
 

Leia-se: 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL31-2021 
 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43/2021 

EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 

CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL40-2021 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 

EMPRESA: M&M MOTOS LTDA 
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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TERMO DE DISPENSA Nº DL40-2021 

 

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do Artigo Nº 24, inciso II, combinado com o artigo 23, 

inciso II, alínea “a”, da Lei Nº 8.666/93, cujos valores foram atualizados através do Decreto Nº 9.412, de 

18/06/2018, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para a realização da despesa abaixo especificada, 

RATIFICO E AUTORIZO, o presente ato, nos termos que se segue. 

 
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 

EMPRESA: M&M MOTOS LTDA  
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia  
 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Atender despesa com aquisição de peças (óleo, vela, cilindro, bateria, kit caixa) para 

motocicleta Placa PJW7291 pertencente desta Casa Legislativa. 

 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 
2001 - 3.3.90.30.00.00.00 
 

R$1.019,42 

   

 
 
 
 

Brumado (BA), 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

            __________________________________________________________ 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 

          Presidente da Câmara Municipal de Brumado  
 
 
 

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

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1119, publicada em 05/03/2021, por 

equívoco, foram digitados alguns dados incorretos, sendo assim: 

 

Onde se lê: 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 023/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572. 

CNPJ: 10.541.228/0001-42 
 

 
EXTRATO DO CONTRATO N°. 024/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI. 
CNPJ: 14.834.528/0001-70 

 
 

 

Leia-se: 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 023/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572. 

CNPJ: 14.834.528/0001-70 
 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 024/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI. 
CNPJ: 10.541.228/0001-42 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE FEVEREIRO/2021 

 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 023/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572. 

CNPJ: 14.834.528/0001-70 
Endereço: Rua Cassemiro Pinheiro de Azevedo, nº 732, Bairro Centro, Brumado-BA  

Objeto: Para atender despesas com serviços de sonorização em equipamento, tendo a necessidade 
da locação do som para transmissão das sessões ordinárias e solenes desta Câmara Municipal de 
Brumado. 
Valor Mensal:R$1.100,00 (Hum mil e cem reais) 
Valor Global: R$12.100,00 (Doze mil e cem reais). 
Validade: 11 (onze) meses 
Fundamento Legal: Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO N°. 024/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Brumado  
Contratada: TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI. 
CNPJ: 10.541.228/0001-42 

Endereço: Rua Noil Lima, 300 Bairro Centro, Itambé – Bahia, CEP 45140-000 
Objeto: Contratação de empresa especializada para cessão de mão de obra relacionada à serviços 
de limpeza, conservação e condução de veículos, sem fornecimento de materiais, destinados à 
Câmara Municipal de Brumado. 
Valor Mensal: R$28.976,80 (Vinte e oito mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) 
Valor Global: R$86.930,40 (Oitenta e seis mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos) 
Validade: 03 (três) meses 

Fundamento Legal: Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93  

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 117/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. EVELIN MEIRA DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 10162518-90/SSP-SP e cadastrada no CPF sob nº 996.065.775-20, provimento em 
comissão de Assessor Especial Parlamentar, no Gabinete do Vereador Amarildo Bonfim 
Oliveira, a partir de 31 de março do corrente ano. 

Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de 
março de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 05 de abril de 2021. 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

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

Portaria n. º 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 118/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. FERNANDA ESTHER DA SILVA GUIMARÃES , portadora da Cédula 
de Identidade R.G. nº 14932449-90/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 041.724.765-62, 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador Amarildo Bonfim 
Oliveira, a partir de 31 de março do corrente ano. 

Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de 
março de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 05 de abril de 2021. 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

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

Portaria n. º 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 119/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Sra. FERNANDA ESTHER DA SILVA GUIMARÃES , portadora da Cédula de 
Identidade R.G. nº 14932449-90/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 041.724.765-62, para 
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Parlamentar, no Gabinete 
do Vereador Amarildo Bonfim Oliveira, a partir de 05 de abril do corrente ano. 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC2
Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 05 de abril de 2021. 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

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

Portaria n. º 01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 120/2021, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. CARLA ALESSANDRA LUZ SILVA , portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 08.230.526-99/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 955.083.505-78, para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador Amarildo Bonfim 
Oliveira, a partir de 05 de abril de 2021. 

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 
do Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 05 de abril de 2021. 

JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

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

Portaria n. º 01/2021

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

A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1138, publicada em 31/03/2021, por 

equívoco, foram digitados alguns dados incorretos, sendo assim: 

 

Onde se lê: 

TTERMO DE DISPENSA Nº DL30-2021 
 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2021 
EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 
CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Atender despesas com aquisição de suprimentos de informática de 

impressão (cartuchos, tonners) para manutenção dos trabalhos desta Casa Legislativa. 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 2001 - 3.3.90.30.00.00.00 R$8.893,10 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL41-2021 

 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 
EMPRESA: M&M MOTOS LTDA 
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia 

 
Leia-se: 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL31-2021 
 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43/2021 
EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 
CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: os serviços de sonorização em equipamento, tendo a necessidade da 

locação do som para transmissão das sessões ordinárias e solenes desta Câmara Municipal de 

Brumado. 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 2001 - 3.3.90.39.00.00.00 R$ 12.100,00 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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TERMO DE DISPENSA Nº DL40-2021 

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 
EMPRESA: M&M MOTOS LTDA 
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia 

 

Segue abaixo na íntegra material retificado: 

 

TERMO DE DISPENSA Nº DL31-2021 

 

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do Artigo Nº 24, inciso II, combinado com o artigo 23, 

inciso II, alínea “a”, da Lei Nº 8.666/93, cujos valores foram atualizados através do Decreto Nº 9.412, de 

18/06/2018, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para a realização da despesa abaixo especificada, 

RATIFICO E AUTORIZO, o presente ato, nos termos que se segue. 

 
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43/2021 
EMPRESA: RUIDEMBERG GOMES LEITE 71879072572 
CNPJ/MF sob nº 12.278.069/0001-25 
ENDEREÇO: Av. Dr. Antônio Mourão Guimarães,153 CEP 46100000, na cidade de Brumado, Estado da 
Bahia 
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: os serviços de sonorização em equipamento, tendo a necessidade da 

locação do som para transmissão das sessões ordinárias e solenes desta Câmara Municipal de 

Brumado. 

 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 2001 - 3.3.90.39.00.00.00 R$ 12.100,00 

 
 
Brumado (BA), 01 de fevereiro de 2021. 

 

            __________________________________________________________ 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 

          Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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TERMO DE DISPENSA Nº DL40-2021 

 

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do Artigo Nº 24, inciso II, combinado com o artigo 23, 

inciso II, alínea “a”, da Lei Nº 8.666/93, cujos valores foram atualizados através do Decreto Nº 9.412, de 

18/06/2018, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para a realização da despesa abaixo especificada, 

RATIFICO E AUTORIZO, o presente ato, nos termos que se segue. 

 
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45/2021 
EMPRESA: M&M MOTOS LTDA 
CNPJ/MF sob nº 16.282.584/0001-75 
ENDEREÇO: AV. Coronel Santos, 380 Bairro São Fêlix - Brumado Bahia 
 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Atender despesa com aquisição de peças (óleo, vela, cilindro, bateria, kit caixa) para 

motocicleta Placa PJW7291 pertencente desta Casa Legislativa. 

 

ENTIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL  

CÂMARA MUNICIPAL 
2001 - 3.3.90.30.00.00.00 
 

R$1.019,42 

   

 
 
 
 

Brumado (BA), 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

            __________________________________________________________ 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 

          Presidente da Câmara Municipal de Brumado  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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DISPENSA N° 021/2021 

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° 

021/2021, e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto 

da contratação em favor de  Antonio Virgilio Cangussu Rocha, inscrito no CPF sob o nº 

656.367.595.68, residente e domiciliado na Rua João Abuchidid, nº 465, Res. Palazzo, Vitória 

da Conquista/BA, objetivando a locação do terreno situado no loteamento Park Candeias, 

Aracatu-BA, destinado ao descarte de lixo, deste Município, no valor total R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), sendo 24 (vinte e quatro) meses de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Aracatu-BA, 05 de abril de 2021 . 

 

 
JAMES PORTO BRITO  

Presidente da Comissão 

 

JOSENI SILVA ALMEIDA 

Membro da Comissão 

 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR 

Membro da Comissão 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado n o

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portador a

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA 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 : NATALIA SOUSA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº

13.585.250-13, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 074.571.565-69, residente e domiciliada na Rua Libério

Maia, 9990, Centro, Aracatu-BA. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional técnico em patologia, no Hospital Municipal Felinto

da Silveira Maia, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período em que vigorar a

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

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

término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 01 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NATALIA SOUSA DOS SANTOS   

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA 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 : BERANICE PEREIRA DE SOUSA, portadora da Cédula de Identidade nº

07.118.480-50, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 893.159.605-72, residente e domic iliada na Rua Anísio

Teixeira, 6, Centro, Tanhaçu-BA. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional técnico em enfermagem, na Unidade de Saúde da

Família (USF) Januário Teixeira Aguiar, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período

em que vigorar a situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

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

término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 15 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SANTOS 
CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

BERANICE PEREIRA DE SOUSA 
CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 22 06 de Abril de 2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA 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 :BEATRIZ SOARES RIBEIRO VILAÇA, portadora da Cédula de Identidade

nº.13.791.494-60, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 070.881.515-45, residente e domic iliada na Rua

Landulfo Alves, 125, Anagé-BA. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em odontologia, na Unidade de Saúde da Fam ília  

(USF) Caetanos, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir do dia 15 de março de 2021 

e terá seu término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 15 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 

CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

BEATRIZ SOARES RIBEIRO VILAÇA  

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA 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 : MARILDA SILVA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº.

14538084-00, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 046.891.445-59, residente e domic iliada na Zona Rural,

Piabanha, 9947, Aracatu-BA. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em odontologia, na Unidade de Saúde da Fam ília  

(USF) Piabanha, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir do dia 15 de março de 2021 

e terá seu término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 15 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 

CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

MARILDA SILVA DOS SANTOS  

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde ± HÉRICA LIMA

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADA : APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade nº

11441238-36, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 030231575-61, residente e domic iliada na Rua 22 de

Setembro, 84, Centro, Tanhaçu-BA. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional técnico em enfermagem, na Unidade de Saúde da

Família (USF) Zezito Viana, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período em que

vigorar a situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

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

término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 15 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SANTOS 
CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA 
CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Silveira Maia, como plantonista, cujas atribuições estão definidas no contrato, durante o período em que

EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 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, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA 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. 

 

CONTRATADO : FILIPE GOMES GADEIA BRITO, portador da Cédula de Identidade nº 14.901.568-

28, e  inscrito no CPF/MF sob o nº. 040.597.775-10, residente e domiciliado na Rua Irmã Dulce, 30, AP

201, Brumado-BA 

 

OBJETO:Execução dos serviços de profissional em enfermagem no Hospital Municipal Felinto da 

vigorar a situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

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

término em 31 de agosto de 2021. 

 

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que corres ponde

a 2 (dois) plantões mensais, quando prestados, cada um no valor R$ 200,00 (duzentos reais). 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 01 de março de 2021. 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

FILIPE GOMES GADEIA BRITO 
CONTRATADO 

06 de Abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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2.7 TERCEIRO TERMO ADITIVIO AO CONTRATO Nº. 0029/2020 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACATU E A
CONSTRUMATTA EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA 
ABAIXO:   

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - Bahia , Estado da  Bahia, pessoa  jurídica  de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede na Rua Libério Alves Maia, 37 - Centro , 
Aracatu ²  Bahia, CEP 46.130-000 doravante denominado de PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado pela 
Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. Braulina Lima Silva.   
 
CONTRATADA: CONSTRUMATTA EMPREENDIMENTOS LTDA, sociedade limitada, com sede na  Rua  
Ametista , nº 102, Cidade das Esmeraldas, Brumado-BA, CEP: 46.100-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.696.372/0001-58, como  CONTRATADA, representada pelo srº Edilson Cândido da Mata, inscrito no CPF sob o 
nº 417.993.725-53. 
 
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 0029/2020,
sujeitando-se as partes as normas disciplinares da Lei n.9 8.666, de 21 de junho de 1993, e as seguintes cláusulas:  
  
&/È868/$ 35,0(,5$� 2%-(72  
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em
16/01/2020, nos termos previstos  na Cláusula Sétima do prazo Contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO   
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato em 6 (seis) meses, de 31/03/2021 até 30/09/ 2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL   
O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal, com amparo legal no artigo 57,§ 1º inciso II ,
da Lei nº 8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO   
O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial, a encargo da Prefeitura Municipal de Aracatu -
Bahia . 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS   
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.   
E, por firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE E CONTRATADA. 

  
Aracatu - BA, 31 de março de 2021. 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU 

Braulina  Lima  Silva  

CONSTRUMATTA EMPREENDIMENTOS LTDA 
Edilson Cândido da Mata 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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2.8 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0030/2020 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACATU E A
CONSTUTORA MENDONÇA LTDA, NA FORMA ABAIXO:   

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - Bahia, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 14.105.712/0001-80, com sede na Rua Libério Alves Maia, 37 - Centro , 
Aracatu ²  Bahia, CEP 46.130-000 doravante denominado de PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado pela 
Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. Braulina Lima Silva.   

CONTRATADA: CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA, sociedade limitada, com sede na  Rua  Maranhão, nº 76,
Jardim Brasil, Brumado-BA, CEP: 46.100-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.416.610/0001-50, como 
CONTRATADA, representada pelo srº Renato Mendonça dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 347.447.205-44. 
 
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 0030/2020,
sujeitando-se as partes as normas disciplinares da Lei n.9 8.666, de 21 de junho de 1993, e as seguintes cláusulas:  
  
&/È868/$ 35,0(,5$� 2%-(72  
O presente termo aditivo tem como objeto a  PRORROGAÇÃO da  vigência  do Contrato firmado entre as partes em
16/01/2020, nos termos previstos  na Cláusula Sétima do prazo Contratual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO   
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato em 6 (seis) meses, de 31/03/2021 até 30/09/ 2021. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL   
O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal, com amparo legal no artigo 57,§ 1º inciso II ,
da Lei nº 8.666/93. 
   
CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO   
O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial, a encargo da Prefeitura Municipal de Aracatu -
Bahia . 
   
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS   
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.   
E, por firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE E CONTRATADA. 
 
   

Aracatu - BA, 31 de março de 2021. 
   
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU 

Braulina  Lima  Silva  
 
 

CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA  
Renato Mendonça dos Santos 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º. 011/2021 - SRP 

UASG: 983339

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos e 
materiais odontológicos para atender as necessidades dos consultórios odontológicos 
das Unidades de Saúde, deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 
O7/O4/2O21 às O8hOO no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 
19/O4/2O21 às O8h3O no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão 
disponíveis aos interessados nowww.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das O8h às 12h, de segunda 
a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. O6/O4/2O21.

Tobias Costa da Silva
 PREGOEIRO
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LEI Nº 423, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre a Reformulação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável - 

CMDS e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do município de Caculé – BA, autorizado a 

reformular o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – CMDS, 

órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade de 

formulação, consulta, deliberação e controle social, políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável em implementação no município. 

Art. 2º - Ao CMDS compete: 

I. Colaborar para o desenvolvimento sustentável do município, assegurando a 

efetiva e legítima participação de representações dos diversos segmentos sociais e 

movimentos na discussão e elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável - PMDS, de forma a que este contemple estratégias, ações, programas 

e projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento econômico e social, em bases 

sustentáveis, do Município; 

II. Monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PMDS, os impactos 

dessas ações no desenvolvimento sustentável municipal e propor 

redirecionamento, embasado em indicadores e metas; 

III. Formular e propor políticas públicas municipais voltadas para o 

desenvolvimento sustentável; 
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IV. Aprovar e compatibilizar a programação físico-financeira anual, do município, 

dos programas que integram o PMDS, acompanhando seu desempenho e 

apreciando relatórios e cronogramas de execução; 

V. Formular e propor ações, programas e projetos no PMDS para o Plano 

Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do município; 

VI. Elaborar, monitorar baseado em indicadores e avaliar os Planos, Programas, 

Projetos, Ações e Atividades, de natureza transitória ou permanente; 

VII. Priorizar, hierarquizar e exercer o controle social de ações e atividades do 

desenvolvimento sustentável de responsabilidade do setor público e seus 

impactos; 

VIII. Promover a consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao 

período adequado e as demais informações para a composição dos investimentos 

governamentais no município; 

IX. Instalar Comissões, Câmaras Temáticas ou Comitês específicos para 

deliberar, acompanhar, e avaliar Ações e Atividades Especificas; 

X. Promover a interlocução privilegiada junto aos Órgãos Públicos para sugerir 

adequações e denunciar as irregularidades das suas ações; 

XI. Promover a compatibilização entre as políticas públicas municipal, territorial, 

estadual e federal voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a conquista 

e consolidação da plena cidadania no Município; 

XII. Estimular à implantação e reestruturação de organizações representativas de 

segmentos sociais, tanto no meio urbano, quanto rural, estimulando-as, também 

para participação no CMDS; 

XIII. Articular com os municípios que compõem o respectivo território de 

identidade ao qual pertence, visando à elaboração, qualificação e implementação 

dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - PTDS; 
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XIV. Identificar, encaminhar e monitorar as demandas relacionadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados; 

XV. Propor ações que estimulem, preservem e fortaleçam a cultura e preservação 

do meio ambiente local; 

XVI. Buscar o melhor funcionamento e representatividade do CMDS, através do 

estímulo a participação de diferentes atores sociais do Município, fomentando a 

participação de organizações representativas de mulheres, jovens e, quando 

houver, de indígenas, e descendentes de quilombos e comunidades tradicionais. 

Art. 3º - O mandato dos membros do CMDS será de 02 (dois) anos e será 

exercido sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço voluntário 

relevante prestado ao Município. 

Parágrafo único - Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não se 

admitindo prorrogação de mandato, salvo exceção em momento de catástrofe, 

declaração de calamidade pública pelo Estado. 

Art. 4º - Integram o CMDS representantes de entidades da sociedade civil 

organizada que representem, assessorem, estudem e/ou promovam ações voltadas 

para o apoio ao desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de direitos; 

representantes de organizações e movimentos da agricultura familiar; 

representantes de órgãos do poder público municipal e organizações paraestatal, 

numa proporção de no máximo 1/3 do Poder Público e no mínimo 2/3 da 

Sociedade Civil. 

§ 1º Será garantida ampla participação de representantes dos/as agricultores (as) 

familiares, trabalhadores(as) assalariados(as) rurais, agroextrativistas, 

pescadores/as, indígenas, assentados/as de reforma agrária e outras populações e 

comunidades tradicionais do campo, escolhidos(as) e indicado (as) por suas 

respectivas comunidades, associações, sindicatos e demais entidades 

representativas. 
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§ 2º Deverão integrar o CMDS, como representação do Poder Público, pelo 

menos: 

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e do Meio 

Ambiente – SEMEIA; 

b) da Câmara de Vereadores; 

c) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

d) Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar – SETAF. 

Art. 5º - Todos/as os/as Conselheiros/as Titulares e Suplentes devem ser 

indicados/as formalmente, em documento escrito em papel timbrado e assinado 

pelo/a responsável pelas instituições/entidades que representam. 

§ 1º A escolha dos/as conselheiros/as titulares e suplentes representantes de 

comunidades rurais ou bairros onde não haja organização/entidade constituída, 

deverá ser feita em reunião específica para este fim, devendo ser lavrada a 

respectiva ata, assinada pelos presentes. 

§ 2º A escolha dos/as conselheiros/as titulares e suplentes indicados por 

representantes de comunidades rurais ou bairros onde haja organização/entidade 

constituída, a escolha deverá ser feita em reunião específica para este fim, 

devendo ser lavrada a respectiva ata, assinada pelos presentes. 

§ 3º As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação, 

através de Decreto ou Portaria Municipal, no prazo máximo de até 30(trinta) dias. 

Art. 6º - A composição do CMDS obedece ao estabelecido nas orientações para 

constituição ou reformulação de CMDS, recomendadas pelo Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS, por meio das Instruções 

Normativas. 

Art. 7º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as 

informações necessárias para o CMDS cumprir suas atribuições. 
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Art. 8º - O CMDS elaborará o seu Regimento Interno, para regular o seu 

funcionamento. 

Art. 9º - Revogam-se as Leis que tratam da instituição de outros conselhos 

correlatos. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Caculé, aos 06 de abril de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

Art. 8º - O CMDS elaborará o seu Regimento Interno, para regular o seu 

funcionamento. 

Art. 9º - Revogam-se as Leis que tratam da instituição de outros conselhos 

correlatos. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Caculé, aos 06 de abril de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº 424, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 
 

“Altera a Lei nº 206/2005 que dispõe 
sobre a Estrutura Administrativa do 
Município de Caculé/BA e dá outras 
providências” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. Essa Lei modifica a Lei Municipal nº 206, de 16 de agosto de 2005, que 

dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Caculé e o item 1 – Cargos 

em Comissão – do Anexo Único que a acompanha e que fixa os padrões de 

vencimento de todos os cargos da Administração municipal, o que faz nos seguintes 

termos: 

Art. 2º. Fica alterado o inciso VII do art. 18, com a seguinte redação: 

VII – 01 (um) Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio; 

Art. 3º. Fica alterado o inciso VII do art. 19, com a seguinte redação: 

VII – Na Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio: a) 01 (um) Chefe da Divisão de Comunicação Social e 

Relações Institucionais;  

Art. 4º. Fica alterado o inciso VII do art. 21, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

VII – Na Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, 03 (três) Assessores Especiais; 

 

Art. 5º. Fica alterado o §2º do Art. 35 o item X com a seguinte redação: 

 

X - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio: a) Divisão de Comunicação Social e Relações Institucionais;  
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Art. 6º. Fica alterado o Art. 108-A e seguintes, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Capítulo IX 

DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

Art. 108 -A. A Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio tem a finalidade de planejar, dirigir, coordenar e avaliar o 

relacionamento do Governo Municipal com órgãos e público interno e externo, e os 

serviços de comunicação da Prefeitura Municipal de Caculé/BA, bem como 

formular e executar a política municipal destina a fomentar e apoiar iniciativas e as 

atividades econômicas desenvolvidas no espaço geográfico do município, pelos 

setores de agricultura, indústria e comércio, e de serviços, competindo-lhe:  

 

I – Definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou 

setorial, ações visando o cumprimento das atribuições institucionais; 

 

II – Formular planos e programas em sua área de competência, observadas as 

determinações governamentais; 

 

III – Formular a política de governança institucional e submetê-la ao prefeito; 

 

IV – Coordenar e integrar institucionalmente as ações de governo; 

 

V – Apoiar o Prefeito no relacionamento institucional do Poder Executivo com as 

demais esferas de Governo; 

 

VI – Subsidiar as decisões do Prefeito, produzindo material técnico que lhe for 

demandado e realizando, direta ou indiretamente, estudos sobre temas pertinentes a 

sua área de competência; 

 

VII – Coordenar a representação institucional do Município, observadas as diretrizes 

definidas pelo prefeito; 

 

VIII – Coordenar a elaboração da agenda institucional; 

 

IX – Acompanhar a atividade legislativa de interesse do Poder Executivo no âmbito 

da Câmara Municipal, coordenando a aprovação de projetos de lei de interesse do 

governo; 
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X – Apoiar o Prefeito nos procedimentos de pedido de urgência na tramitação 

legislativa e em outros de caráter especial no âmbito da atividade legislativa; 

 

XI – Coordenar a análise de mérito, da oportunidade e da conveniência das 

propostas legislativas do Poder Executivo, das matérias em tramitação na Câmara 

Municipal e das proposições de lei encaminhas à sanção do prefeito, em face das 

diretrizes governamentais; 

 

XII – Promover, incentivar e apoiar as ações de integração dos órgãos da 

Administração Municipal; 

 

XIII – Apoiar as relações de governo com a sociedade civil, mediante demanda do 

prefeito; 

 

XIV – Apoiar o diálogo e a cooperação entre os atores envolvidos na ação de 

Governo, bem como apoiar os processos de mitigação de riscos, explorar 

oportunidades e identificar problemas da ação inter e intragovernamental, propondo 

alternativas e soluções; 

 

XV – Incentivar, promover e coordenar a participação popular na Administração 

Pública; 

 

XVI – Fiscalizar e fomentar os órgãos da administração para o tratamento adequado 

e prioritário das metas e objetivos governamentais advindos do relacionamento 

comunitário, legislativo e institucional que guardem relação com a competência 

desta unidade; 

 

XVII – Incentivar, promover e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas 

para proteção a mulher; 

 

XVIII - Incentivar, promover e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas 

para a juventude; 

 

XIX - Incentivar, promover e coordenar o estreitamento das relações com órgãos e 

entidades que a prefeitura de Caculé mantiver convênios de cooperação; 

 

XX – Coordenar os órgãos municipais na sua relação com o prefeito e entre si; 

 

XXI – Intermediar a relação entre a administração e os partidos políticos; 
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XXII – Assistir ao Prefeito em suas relações político-administrativas com a 

população, órgãos e entidades públicas e privadas; 

 

XXIII – Assistir ao prefeito em suas relações com organismos federais e estaduais; 

 

XXIV – Organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o prefeito; 

 

XXV – Dirigir o Cerimonial do prefeito e programar as solenidades, coordenando e 

realizando tarefas de preparação das mesmas; 

 

XXVI – Integrar e centralizar as ações de comunicação do governo; 

 

XXVII – Realizar as ações de publicidade impressa institucional e as intervenções 

na mídia eletrônica e audiovisual; 

 

XXVIII – Fomentar o desenvolvimento dos setores da agricultura, da indústria e 

comércio, e de serviços, no âmbito do Município, adotando, para tanto, todas as 

medidas pertinentes a este objetivo, por intermédio dos órgãos de sua estrutura 

organizacional; 

 

XXIX - Apoiar, em articulação com os órgãos competentes do Estado e da União, as 

atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços desenvolvidas no 

Município, promovendo a infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento; 

 

XXX – Estabelecer diretrizes e metas objetivando o contínuo desenvolvimento 

econômico do Município, em consonância com as políticas estadual e federal para 

os setores, visando apoiar projetos e atividades públicas que atraiam investimentos 

privados para sua área rural e urbana; 

 

XXXI - Estabelecer as prioridades para a realização de investimentos municipais, 

inclusive em infraestrutura, objetivando o desenvolvimento dos setores pertinentes 

às atividades de agricultura, indústria, comércio e serviços; 

 

XXXII - Realizar estudos, pesquisas e assistência técnica, diretamente ou em 

articulação com órgãos e entidades do Estado e da União, visando desenvolver ações 

voltadas para a elevação do grau de produtividade, competitividade e qualidade dos 

bens e serviços produzidos e comercializados; 

 

XXXIII - Coordenar e executar as atividades de promoção e divulgação das 

oportunidades de investimentos na agricultura, indústria, comércio e serviços; 
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XXXIV - Promover, no âmbito de sua competência, em articulação com as demais 

Secretarias do Município e obedecendo às diretrizes estabelecidas pelo Órgão 

Municipal Colegiado próprio, medidas relativas à proteção do meio-ambiente. 

 

XXXV – Exercer outras atividades correlatas. 

 

Art. 108-B. A Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio possui a seguinte estrutura:  

 

I – Secretário Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio; 

 

II – Divisão de Divisão de Comunicação Social e Relações Institucionais; 

 

§1º. O Secretário Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio será auxiliado por 03 (três) Assessores Especiais, 

ocupantes de cargos em comissão, de livre provimento e exoneração, de amplo 

recrutamento. 

 

§2º. Compete aos Assessores Especiais: 

 

I – exercer as atribuições e funções que lhe forem delegadas pelo Secretário 

Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio; 

II – acompanhar o Secretário Municipal de Relações Institucionais, 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, quando necessário se fizer, em 

seus deslocamentos oficiais, tanto no município, quanto fora do município; 

 

III – auxiliar o Secretário Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio e demais membros da Secretaria no exercício de 

suas funções; 

 

Seção I  

Do Secretário Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio 

 

Art. 108-C. O Secretário Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio será o responsável pela direção da Secretaria 

Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio, incumbindo-lhe: 
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I – dirigir e gerenciar os trabalhos da Secretaria de acordo com a legislação vigente; 

 

II – coordenar o relacionamento institucional do Governo junto aos outros poderes 

constituídos e a sociedade civil; 

 

III – planejar, coordenar e acompanhar a execução dos programas gerais e setoriais 

inerentes à Secretaria; 

 

IV – assessorar o prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; 

 

V – garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo 

com as diretrizes de governo; 

 

VI – propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; 

 

VII – organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria; 

 

VIII – implementar normas e procedimentos para o desenvolvimento das atividades 

da Secretaria; 

 

IX – proferir despachos decisórios e interlocutórios em processos atinentes a 

assuntos de competência do órgão que dirige; 

 

X – propor ao órgão competente a admissão e/ou dispensa de pessoal; 

 

XI – aprovar a escala de férias dos funcionários de seu órgão; 

 

XII – promover reuniões periódicas; 

 

XIII – acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados 

na pasta; 

XIV - zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da 

legislação vigente; 

 

XV – assessorar o prefeito na formulação e implantação da política de Comunicação 

Social da prefeitura; 

 

XVI – promover na prefeitura a implantação e valorização da centralização das 

ações de comunicação do governo em prol da transparência administrativa, agilidade 

na relação com a imprensa e da construção de linguagem adequada a cada veículo 

midiático; 
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XVII – supervisionar as atividades de incentivo ao turismo e as relativas ao 

programa de relações públicas; 

 

XVIII – coordenar e supervisionar os eventos e festividades de tradição do 

município, ai se incluindo as datas cívicas; 

 

XIX - Acompanhar a execução de programas e projetos em desenvolvimento na 

Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio; 

 

XX - Promover a publicação de atos oficiais da Secretaria; 

 

XXI - Elaborar planos, estudos e projetos setoriais destinados à atração de 

investimentos e fomento de atividades industriais do município, inclusive em 

parceria com entes públicos e privados; 

 

XXII - Propor, em articulação com entes públicos e privados, alternativas de política 

industrial; 

 

XXIII - Articular ações que objetivem a atração de investimentos na agricultura, 

indústria e comércio; 

 

XXIV - Elaborar planos, estudos e projetos setoriais relativos às atividades de 

comércio e serviços do município em parceria com entes públicos e privados; 

 

XXV - Propor, em articulação com entes públicos e privados, alternativas de Política 

de Comércio e Serviços do município, incluindo capacitação técnica e melhoria do 

ambiente de negócios; 

 

XXVI- Apoiar as microempresas e empresas de pequeno porte de comércio e 

serviços; 

 

XXVII – Desempenhar outras atividades afins. 

 

Seção II 

Da Divisão de Comunicação Social e Relações Institucionais  

 

Art. 108-D. A Divisão de Comunicação Social e Relações Institucionais do 

Município tem a finalidade de coordenar e executar os serviços de comunicação do 
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Governo Municipal, sendo dirigida pelo Chefe da Divisão de Comunicação Social e 

Relações Institucionais, tendo as seguintes atribuições: 

 

I – supervisionar a elaboração de todo o material informativo a ser divulgado, 

através da imprensa ou por outros meio, relativos às ações do Governo Municipal; 

 

II – supervisionar a realização da cobertura jornalística das atividades da 

Administração em geral; 

 

III – promover os contatos necessários com jornais, revistas e emissoras de rádio e 

televisão, para divulgação do noticiário do Município; 

 

IV – providenciar a publicação de relatórios e outras matérias oficiais produzidos 

pelos diversos órgãos administrativos municipais; 

 

V – revisar a redação de todo material destinado à imprensa em geral ou redigi-la, se 

for o caso; 

 

VI – providenciar a publicação, na imprensa e por outros meios, de editoriais, edital, 

avisos, comunicações ou quaisquer outras matérias de interesse da Administração; 

 

VII – elaborar relatórios e comunicados em geral, para informação ao público; 

 

VIII – editar o boletim oficial do Município e diligenciar sua mais ampla 

divulgação; 

 

IX – elaborar material publicitário de interesse do município; 

 

X – providenciar a manutenção de arquivo e recortes de jornais com assuntos de 

interesse do município; 

 

XI – executar outras atividades que lhe sejam cometidas pelo Secretário Municipal 

de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 

 

Art. 7º. Onde se lê nos artigos não revogados da Lei 206/2005 a expressão “Divisão 

de Comunicação Social” passa- se agora a ler como “Divisão de Comunicação Social 

e Relações Institucionais”; 

 

Art. 8º. Fica alterada a tabela de vencimentos do Anexo Único, na forma da tabela 

em anexo; 
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Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Caculé, aos 06 de abril de 2021. 

 

 

PEDRO DIAS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

TABELA DE VENCIMENTOS 

 

1. CARGOS EM COMISSÃO 

Cargo Lotação* Quantidade Vencimento 
Secretário de Relações Institucionais, 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio 

SMRIDEIC 01 R$ 6.250,00 

Chefe da Divisão de Comunicação 
Social e Relações Institucionais 

SMRIDEIC 01 R$ 1.762,00 

Assessor Especial Nível I SMRIDEIC 01 R$ 1.456,00 
Assessor Especial Nível II SMRIDEIC 02 R$ 1.045,00 

*SMRIDEIC: Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

 

 

ANEXO ÚNICO 

TABELA DE VENCIMENTOS 

 

1. CARGOS EM COMISSÃO 

Cargo Lotação* Quantidade Vencimento 
Secretário de Relações Institucionais, 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio 

SMRIDEIC 01 R$ 6.250,00 

Chefe da Divisão de Comunicação 
Social e Relações Institucionais 

SMRIDEIC 01 R$ 1.762,00 

Assessor Especial Nível I SMRIDEIC 01 R$ 1.456,00 
Assessor Especial Nível II SMRIDEIC 02 R$ 1.045,00 

*SMRIDEIC: Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 
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PORTARIA Nº 154/2021 

Nomeia para o cargo de Chefe da Divisão da 

Assistência Técnica Agropecuária, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e 

do Meio Ambiente, o Sr. Gilvan Aguiar Lima  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 Chefe da Divisão da Assistência Técnica Agropecuária, 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e do Meio Ambiente, o Sr. 

Gilvan Aguiar Lima  CPF 049.804.705-99. 

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

efeitos para o dia 01 de abril de 2021. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA Nº 154/2021 

Nomeia para o cargo de Chefe da Divisão da 

Assistência Técnica Agropecuária, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e 

do Meio Ambiente, o Sr. Gilvan Aguiar Lima  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 Chefe da Divisão da Assistência Técnica Agropecuária, 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e do Meio Ambiente, o Sr. 

Gilvan Aguiar Lima  CPF 049.804.705-99. 

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

efeitos para o dia 01 de abril de 2021. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 155/2021 

Nomeia para o cargo de Assessor Especial de 

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

Ramon Sousa de Almeida 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 II, do Gabinete do 

Prefeito, o Sr. Ramon Sousa de Almeida , CPF 054.088.645-96. 

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

efeitos para o dia 01 de abril de 2021. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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DECRETO Nº 62/2021 
 

“Dispõe sobre as restrições indicadas como medidas de 
enfrentamento à pandemia do COVID-19 e da outras 
providências”.  
  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 
DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município de 
Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação 
da doença, 
 
DECRETA 
 
Art. 1º. 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, de 06 
de abril até 13 de abril de 2021, em todo o território do município.  
 
§ 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. 

 
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres 
também deverão encerrar o atendimento presencial com até 30 (trinta) minutos de 
antecedência do período estipulado no caput deste artigo, permitidos os serviços de entrega 
em domicílio (delivery) de alimentação até às 00h. 
 

§ 5º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo: 

 
I - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana; 
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II- os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia e medicamentos; 

III  II- atividades profissionais de transporte privado de passageiros. 

Art. 2º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo município, independentemente do 
número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de 
pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, 
eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, 
solenidades de formatura, passeatas e afins. 
 
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer desde que, cumulativamente, 
sejam atendidos os seguintes requisitos: 

 
I - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social 
adequado e o uso de máscaras; 
 
II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada; 
 

III - limitação da ocupação ao máximo de 30% (trinta por cento) da capacidade do 
Local.  

 
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Registre-se 

Publique-se 
Cumpra-se 

 
 

 
Caraíbas, 06 de Abril de 2021. 

 
 
 

 
 
 

Jones Coelho Dias  
Prefeito Municipal
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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 

IMPUGNANTE: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 

IMPUGNADO: PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA 

DECISÃO. 
Vistos etc. 

A empresa EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
07.642.426/0001-98, moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 012/2021, alegando que a descrição do item restringe a 
competitividade e direciona ilegalmente o objeto licitado. 

Com vista dos autos a Pregoeira emitiu Despacho opinando pela improcedência do 
pedido de impugnação. 

RELATOS. DECIDO. 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Temos a considerar que o Aviso da Abertura do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 012/2021 ocorreu em 24/03/2021.  

As fases preparatória e externa foram totalmente realizadas com base na legislação 
vigente.

Com fulcro no art. 24 do Decreto Municipal nº 003/2020, qualquer pessoa poderá 
impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Conforme o item 25.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2021 cabe à Pregoeira, 
auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
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a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação.

O pedido de impugnação foi encaminhado dentro do prazo cabível. 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

Em suas razões, a EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
aponta que a descrição do item restringe a competitividade e direciona ilegalmente o 
objeto licitado, pelo fato de constar exigência de sensibilidade mínima de 93% e 
especificidade mínimas de 99,8%. 

A referida exigência do Edital indica:  

LOTE1

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unidade QTDE MARCA
VALORMÁXIMOACEITÁVEL

UNITÁRIO TOTAL

1

KITPARATESTE:TESTERÁPIDOIMUNOCROMATOGRÁFICO
PORANTÍGENOCOVID19AG,QUEÉUMTESTERÁPIDODE
DIAGNÓSTICOINVITROPARAADETECÇÃOQUALITATIVADO
ANTÍGENOSARSCOV2(AG)EMAMOSTRASDESWAB
NASOFARÍNGEOHUMANODEINDIVÍDUOSQUEATENDEM
AOSCRITÉRIOSCLÍNICOSE/OUEPIDEMIOLÓGICOSDACOVID
19.ESTABILIDADEDE2A30°C.SENSIBILIDADEMAIORDE93%
EESPECIFICIDADEMAIORQUE99,8%.REGISTRADOE
VALIDADO,ATENDENDOALEGISLAÇÃONACIONALVIGENTE.
COMVALIDADESUPERIORA180DIAS.CADAKIT/CAIXA
DEVERÁCONTER:DISPOSITIVOSCOMDESSECANTEEMBOLSA
INDIVIDUAL,SOLUÇÃOTAMPÃO,TUBOSDEEXTRAÇÃO,
TAMPASDETUBODEEXTRAÇÃO,CONTROLESPOSITIVOE
NEGATIVO,SWABSNASOFARÍNGEOSESTERIZILIZADOSPARA
COLETADEAMOSTRA,SUPORTEPAR ATUBOS,GUIADE
REFERÊNCIARÁPIDA(NASOFARÍNGEA).

KIT 2.000 R$82,00 R$164.000,00

VALORDOLOTE1 R$164.000,00

Nesse sentido, pugna para aceitar sensibilidade mínima de 88,89% e especificidade 
mínima entre 97,87%, defendendo que há testes registrados pela ANVISA, e 
disponíveis no mercado, com eficaz potencial de detecção dos anticorpos com 
sensibilidade mínima de 88,89% e especificidade mínima entre 97,87%, não sendo 
razoável o exigido no certame. 

3. DA DECISÃO: 
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Como é cediço, nos procedimentos licitatórios é vedada a realização disputa cujo 
objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável.

Oportuno esclarecer que os testes rápidos que constam como item no Edital devem 
permitir a detecção da presença dos anticorpos IgG e/ou IgM contra o vírus SARS-
CoV-2, os quais passam a ser desenvolvidos pelo organismo em resposta à infecção 
viral aproximadamente 10 dias após o contato com o vírus, sendo o anticorpo IgM 
marcador de infecção recente/aguda, e o anticorpo IgG marcador de infecção tardia.

Conforme orientação do Ministério da Saúde no documento Acurácia dos testes 
diagnósticos registrados na ANVISA para a COVID-19 "os testes para diagnóstico de 
indivíduos sintomáticos em contextos epidêmicos devem apresentar sensibilidade e 
especificidade altas (> 99%), pois um resultado falso negativo, particularmente em 
indivíduos idosos ou imunocomprometidos, pode resultar em uma alta taxa de 
morbimortalidade, além de aumentar a transmissão e o risco para os profissionais de 
saúde" e também para a população em geral, que podem seguir contaminando outros 
indivíduos se não se mantiverem isolados.

Uma vez que os testes rápidos tem indicação de serem aplicados aproximadamente 10 
dias após o início dos sintomas, o atual descritivo considera os critérios mínimos para 
atendimento das necessidades do Município de Condeúba em relação à 
especifidade/sensibilidade, sabendo-se também que as variáveis individuais de cada 
pessoa testada afetam os resultados dos testes.

Cabe elucidar que a especificidade é a proporção de verdadeiros negativos (indivíduos 
que não foram expostos ao vírus e apresentam teste negativo); então, quanto menor a 
especificidade, maior a probabilidade de resultados falsos-positivos. Já a sensibilidade 
de um teste é definida como a proporção de verdadeiros positivos (indivíduos que 
foram expostos ao vírus e apresentam teste positivo).

Neste contexto, é importante destacar que quanto menor a sensibilidade do teste, 
maior é a probabilidade de resultados falsos-negativos, os quais têm potencial para 
comprometer o planejamento do Município no combate à pandemia e dificultar o 
controle do contágio, uma vez que resultados falsos-negativos podem levar pessoas 
efetivamente contaminadas, com uma falsa sensação de segurança, a disseminar o 
vírus inadvertidamente. 

Dessa forma, em se tratando de um cenário de Pandemia por infecção viral, a qual tem 
levado à morte indivíduos acometidos por comorbidades ou não, entende-se que, 
frente às limitações dos testes, evitar a ocorrência de resultados falsos negativos e 
falsos positivos é a medida correta, e isso só é possível com testes que possuam 
melhores sensibilidade e especificidade.
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Devido ao exposto, resta inequívoco que a Administração Pública deve pautar-se pela 
formulação de descritivos técnicos que lhe proporcionem a oferta de produtos que 
garantam maior confiabilidade dos resultados, neste caso, optando por percentuais de 
sensibilidade e especificidade dos testes que lhe forem minimamente aceitáveis para 
atender da melhor forma os usuários, objetivando que o número de falsos negativos e 
de falsos positivos seja o menor possível.

Sobre a restrição à competitividade, torna-se necessário destacar que existem diversos 
fabricantes que conseguem atender ao exigido no Edital, sendo portanto descabido o 
argumento que o descritivo estaria direcionado para marcas e fabricantes específicos. 

Assim, devido à disponibilidade de diferentes produtos no mercado que atendem ao 
descritivo atual, entende-se que não há restrição do caráter competitivo, nem o 
estabelecimento de preferências, distinções ou direcionamentos, uma vez que exigir 
melhores sensibilidade e especificidade dos testes rápidos que detectam anticorpos 
contra o vírus SARS-CoV 2 é de suma relevância para evitar resultados falsos 
negativos e falsos positivos em um cenário de Pandemia.  

Nesse contexto, a Anvisa hoje conta com centenas de testes de COVID-19, sendo mais 
de 70 testes rápidos imunocromatográficos para pesquisa de antígeno, diversos deles 
que atendem as especificações técnicas constantes do Edital, resguardando assim a 
ampla competitividade. Tais informações podem ser encontradas no sítio eletrônico da 
própria Anvisa (https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/produtosparasaude/coronavirus/produtos-diagnostico-aprovados) 

Não se nega que os testes aprovados pela Anvisa passaram por avaliação técnica e 
foram considerados capazes de detectar a doença. Porém, os índices de detecção e 
confiabilidade, expressos nas métricas de sensibilidade e especificidade, são variados, 
como reconhece a Impugnante, pelo que é possível afirmar que existem testes 
estatisticamente melhores ou mais adequados à detecção, que oferecem ao Poder 
Público maior segurança no momento de identificar casos, rastrear contaminados, 
planejar medidas restritivas ou seu relaxamento, enfim, ter o maior controle dos 
números e dados pertinentes à tomada de decisão, que precisa ser sempre o mais 
célere e acertada possível, eis que envolve a preservação de vidas em um contexto 
pandêmico que já matou centenas de milhares no Brasil. 

Uma vez que a Administração Pública deve primar pela confiabilidade dos resultados 
dos testes, a fim de que estes possam auxiliar a tomada de decisão do gestor no 
contexto da Pandemia, considera-se que a exigência apresentada no Edital visa tão 
somente que os testes apresentem resultados mais confiáveis, evitando falsos 
negativos, que poderiam acarretar em alta taxa de contágio e ainda possível mortes. 

 A Administração procura sempre preservar a competitividade e preços vantajosos, 
respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, 
impossibilitando o administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, agindo 
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sempre com o dever de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias, 
conforme disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Ainda conforme os dizeres de Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e 
contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 63 e 322):  

“A Administração não tem liberdade para impor exigências quando a atividade a 
ser executada não apresentar complexidade nem envolver graus mais elevados 
de aperfeiçoamento. Especialmente em virtude da regra constitucional (art. 37, 
XXI), somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo 
de segurança da Administração Pública.” [...] “O ato convocatório tem de 
estabelecer as regras necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas 
exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o 
particular deverá assumir. Respeitadas as exigências necessárias para 
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as 
cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter "competitivo" da 
licitação."  

Assim sendo, resta claro, que apesar da necessidade de preservar a competitividade, 
também é necessário que o material licitado atenda as necessidades da 
administração, principalmente quando as exigências impostas acarretam uma 
maior eficiência para diagnosticar um vírus que pode causar, como já causou, a 
morte de milhares de pessoas, e é visando reduzir o contágio e reduzir o número 
de mortes que a administração optou por buscar testes com níveis de 
confiabilidade maior, para evitar tratamentos equivocados e propagação da 
contaminação.

Desta forma, observa-se que não há nenhum fundamento nas alegações da 
impugnante, assim como no pedido de alteração do edital, vez que o Município segue 
expressamente o texto legal e as suas necessidades. 

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o opinativo é pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada 
pela empresa EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
07.642.426/0001-98 para alteração da sensibilidade mínima de 88,89% e 
especificidade mínima entre 97,87% do Pregão Eletrônico nº 012/21 (Processo 
administrativo nº 031/21). 

Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo, 
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas. 
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a 
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial. 
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Permanecem inalteradas as informações e dados constantes no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 012/2021, mantendo a data e horários do certame para 07/04/2021 às 
08:30hs.

Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e 
anotações devidas. 

Condeúba – BA, 06 de abril de 2021. 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira
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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 004-A/2021 oriundo do 
2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 148-A/2020, firmado em 
03/11/2020, com fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Condeúba e Fundo Municipal de Saúde. Contratado: PROSLAB – PRONTO 
SERVIÇO LABORATORIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 05.145.296/0001-52. Objeto: 
prorrogação de vigência até 25/04/2021 do contrato de prestação de serviços de 
Laboratório de Análises Clínicas e Patologia Clínica com realização de exames 
laboratoriais, fornecimento de insumos e reagente, kit’s para testes rápidos, sistema 
para cadastro de pacientes e emissão de laudos, fornecimento de equipamentos 
automatizados em regime de comodato, dentre outros, para atendimento exclusivo da 
pactuação entre os municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá. Vigência: 58 dias. 
Valor Total do Contrato: R$ 35.803,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e três reais e trinta 
e nove centavos), lote único, com percentual de desconto de 5,50% (cinco vírgula 
cinquenta por cento) sobre os preços fixados pela tabela SUS. Dotação: Unidade 
Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; Atividade: 2.006- Manutenção da 
secretaria de saúde; 2.069- Manutenção do Bloco MAC- MEDIA E COMPLEXIDADE; 
2.067-GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA;  Elemento de Despesa: 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
Assinatura: 25/02/2021. 

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 

VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

ITALO OLIVEIRA VIANA 
PROSLAB – PRONTO SERVIÇO LABORATORIAL LTDA - EPP 

CONTRATADA 
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AVISO ALTERAÇÃO 02 DE DATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

 A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio 
de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 
de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna 
público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo 
MAIOR TAXA DE DESCONTO, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de 
Combustíveis com Fornecimento de Cartão ou Ticket de Combustível (cartão eletrônico com 
chips, tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética - transmissão por meio de linha 
telefônica), para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do 
Município para o dia 19/04/2021. JUSTIFICATIVA: Alteração do Edital, que deverá ser 
publicado com as alterações na íntegra no Diário Oficial do Município. NOVA DATA DE 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 19/04/2021, às 09:00h. Início da sessão de disputa 
eletrônica: 19/04/2021 às 09:15h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. 
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços nº 002/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 22/04/2021, às 08:30h na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: 
(77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de engenharia na 
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Vias do Município , de acordo 
com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-
mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito 
Municipal. 
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CONTRATO No. 25 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.30.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinado à manutenção dos veículos pesados

(Caminhões) a serviço da Administração municipal.

R$ 183.595,10 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos)

04.00 - 03.00 - 02.00

CONTRATO No. 25 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.30.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinado à manutenção dos veículos pesados

(Caminhões) a serviço da Administração municipal.

R$ 183.595,10 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos)

04.00 - 03.00 - 02.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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CONTRATO No. 24 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.30.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinado à manutenção dos veículos pesados

(Caminhões) a serviço da Administração municipal.

R$ 234.530,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta reais)

04.00 - 03.00 - 02.00

CONTRATO No. 24 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.30.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinado à manutenção dos veículos pesados

(Caminhões) a serviço da Administração municipal.

R$ 234.530,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta reais)

04.00 - 03.00 - 02.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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CONTRATO No. 26 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.36.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530

Contratação de empresa para prestação serviços destinada à manutenção dos veículos pesados

(ônibus, micro-ônibus, Vans e Caminhões) a serviço da Administração Municipal.

R$ 36.442,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais)

04.00 - 03.00 - 02.00

CONTRATO No. 26 2021

PROC. LICITATÓRIO

CONTRATANTE

CONTRATADO

VIGÊNCIA

DATA DA ASSINATURA

2.011 - 2.012 - 2.023 - 2.006 - 2.007 - 2.017

3.3.9.0.36.00.00

VALOR

D
O

T
A

Ç
Ã

O ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

OBJETO

31/12/2021

17/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO

PP 010/2020

MUNICÍPIO DE JACARACI - BAHIA

ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530

Contratação de empresa para prestação serviços destinada à manutenção dos veículos pesados

(ônibus, micro-ônibus, Vans e Caminhões) a serviço da Administração Municipal.

R$ 36.442,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais)

04.00 - 03.00 - 02.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Dispensa de Licitação nº.: 013/2021 

Processo Administrativo nº: 035/2021 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 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 Dispensa de Licitação Nº 013/2021, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS 

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA. 

 

Contratada: EDUARDO DA CRUZ FARIAS 17326083851, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  
26.351.432/0001-30, com sede na R JOSE SILVA 01 / CENTRO / MORTUGABA / BA / 46290-000, devidamente representada pelo 
Sr. Eduardo da Cruz Farias, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 173.260.838-51 e cédula de identidade - RG nº 276086508.  
 

Base Legal Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato: 047/2021 

Dispensa de licitação: Nº 013/2021 

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: EDUARDO DA CRUZ FARIAS 17326083851, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  

26.351.432/0001-30, com sede na R JOSE SILVA 01 / CENTRO / MORTUGABA / BA / 46290-000, devidamente representada pelo 

Sr. Eduardo da Cruz Farias, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 173.260.838-51 e cédula de identidade - RG nº 276086508. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA. 

 

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

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 

Mortugaba, 06 de abril de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 

Processo Administrativo: Nº 017/2021 

Credenciamento Nº 001/2021 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA NA FISCALIZAÇÃO, 

SUPERVISÃO OU GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 

Tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte do(s) 

credenciado(s), homologo o presente procedimento nos termos do Edital de 

Credenciamento Nº 001/2021. 

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e 

em cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações 

posteriores, ACOLHO o processo apresentado pela Comissão Permanente de 

Licitações e HOMOLOGO o Credenciamento Público acima identificado, em 

favor das empresas/pessoas físicas/jurídicas hora credenciadas. 

E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo na 

data abaixo indicada, em 01 (uma) via.  

 

Mortugaba, 08 de março de 2021.  

 

 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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RESOLUÇÃO Nº 02/2021

“Dispõe sobre o processo de avaliação, validação, e promoção 

dos alunos da Educação Básica, durante o regime especial de 

atividades escolares não presenciais, em razão da Pandemia 

provocada pelo COVID-19, para fins de cumprimento do 

calendário letivo do ano de 2020, na Rede Municipal de Ensino de 

Mortugaba/ Bahia”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MORTUGABA, Estado da Bahia,

no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a deliberação em plenária do dia 

17 de março de 2020 e ainda

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes da educação nacional;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 

Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da 

infecção humana pelo Novo Corona Vírus (COVID-19);

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

Saúde declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID- 

19);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO a suspensão das aulas na rede pública estadual e nas redes 

municipais de ensino, conforme Decretos e Portarias emitidos pelo Estado da Bahia 

e o Decreto Municipal nº 12 de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Plano Municipal de atividades remotas aprovado por este 

colegiado que institui e define o regime especial de atividades escolares do ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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não presencial para a Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino 

Fundamental pertencentes ao Sistema Municipal de ensino de Mortugaba, para 

cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, em razão da Pandemia da COVID- 

19 e dá outras providências; quando cita o fechamento das escolas como fator 

determinante para interrupção do processo de aprendizagem principalmente para 

crianças com alta vulnerabilidade, uma vez que a quantidade e a qualidade do apoio 

dado à criança para manter seus estudos fora da escola varia criticamente por 

contexto familiar.

CONSIDERANDO que a oferta de ensino e de atividades remotas oferecida pela rede 

municipal de educação de Mortugaba foi baseada em atividades complementares 

enviadas via whatsapp, e-mails e plataformas e também de forma impressa que 

contou com o empenho de todos os profissionais envolvidos, impossibilitando o 

processo de avaliação através de notas e conceitos.

CONSIDERANDO o disposto no parecer PARECER CNE/CP Nº: 5/2020: A principal 

finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e objetivos de 

aprendizagem previstos para cada etapa educacional que estão expressos por meio 

das competências previstas na BNCC e desdobradas nos currículos e propostas 

pedagógicas das instituições ou redes de ensino de educação básica ou pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais.

Uma das grandes dúvidas das redes de ensino e educadores são os formatos de 

atividades aos quais podem recorrer neste período para atender à diversidade 

socioeconômica e de acesso à internet entre seus estudantes. Neste cenário, a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Mortugaba-BA no 

intuito de minimizar os impactos nocivos da suspensão das aulas, e de garantir parte 

da rotina de estudos dos estudantes da rede, bem como diminuir a ociosidade 

causada pelo distanciamento social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, 

convertida na Lei Federal Complementar 14.040 de 18 de agosto de 2020, que 

“Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020; E entre outros tantos aspectos que dispensam considerações, estamos 

vivenciando um momento no qual tem sido preponderante a presença da família no 

processo de aprendizagem, pais e responsáveis tem sido ainda mais importantes e 

aliados da escola. O Conselho Municipal de Educação se mostrou atuante e também 

foi um parceiro importantíssimo em todo esse processo, inclusive com a emissão de 

pareceres e resoluções sobre as normas e os critérios a serem utilizados para 

chegarmos a um denominador comum.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam aprovados todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade 

de Mortugaba, Estado da Bahia, referente ao ano letivo de 2020, devendo 

os mesmos serem promovidos para as séries subsequentes; sendo assim, 

todas as unidades de ensino que compõem a rede, deverão receber as 

devidas orientações de como devem proceder com as questões 

documentais. As orientações constam no anexo desta resolução.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Mortugaba 05 de abril de 2021

Ana Maria Rodrigues Oliveira Erivelton Gonçalves Alves

Presidente Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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ANEXO I

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO HISTÓRICO ESCOLAR:

No ano correspondente ao cursado em 2020 preencher com a seguinte escrita:

PARTE FRONTAL:

Preencher normalmente todas as informações de registros complementares 

dos anos anteriores.

Na parte dos componentes curriculares descrevê-los e passar um traço da 1ª até a 

4ª unidade (2020).

PARTE DO VERSO:

No campo observação constar:

Devido a Pandemia Mundial causada pelo COVID-19, a escola trabalhou com 

atividades presenciais e remotas, concluindo o ano letivo de 2020 apenas com 

atividades complementares não presenciais, nos termos da Lei Federal 14.040 de 18 

de agosto de 2020.

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE PARTE DESCRITIVA DAS 

CADERNETAS ESCOLARES.

Na parte de registro de presença deixar em branco.

Na parte descritiva registrar frequência dos alunos relacionada ao retorno das 

atividades não presenciais, avanços observados ainda que a distância através do 

retorno dessas atividades aos professores.

Na parte de notas passar um traço da 1ª até a 4ª unidade, a partir do que está 

registrado.

OBS: Para o fundamental II deverá constar em relatório anexado na caderneta de 

frequência a seguinte informação: Devido a Pandemia do Novo Corona Vírus

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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(COVID-19) a escola trabalhou com atividades presenciais e remotas, concluindo o 

ano letivo de 2020 apenas com atividades complementares não presenciais nos 

termos da Lei Federal 14.040 de 18 de agosto de 2020. Este deverá ser impresso e 

assinado pelos professores do ano em questão.

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO LIVRO DE ATA/RESULTADOS  

FINAIS

Registrar nome dos alunos, documento pessoal, nome dos pais ou 

responsáveis, endereço residencial, série etc.

Passar um traço na parte de notas e registrar a seguinte observação.

Devido a Pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19) a escola trabalhou com 

atividades presenciais e remotas, concluindo o ano letivo de 2020 sem atribuir notas 

e/ou conceitos finais de acordo a Lei Federal 14.040 de 18 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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INTERESSADO: Conselho Pleno/Conselho Municipal de

Educação de Mortugaba

Mortugaba / Bahia

ASSUNTO: Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em

razão da Pandemia da COVID-19.

COMISSÃO: Ana Maria Rodrigues Oliveira, Adriana Pereira Juiz Santos, Verônica Pereira

dos Santos, Geisa Barbosa Sousa Oliveira, Madalena Araújo dos Santos Souza

PARECER CME/CP Nº: 01/2021

COLEGIADO: CP APROVADO EM: 04/02/2021

I - HISTÓRICO

É de profundo conhecimento de todos que o Brasil e o mundo vem sendo afetados 

por uma pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, desde o início do ano de 

2020, com efeitos devastadores para a humanidade.

Essa pandemia vem sendo enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde do 

Brasil e de outras partes do mundo como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional, em comum acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS).

Destacam-se a seguir alguns dos instrumentos legais que oficializaram esse 

enfrentamento e direcionam as ações governamentais no trato de tão grave situação: 

A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, publicada 

no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 2020, que declarou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção 

humana pelo novo Corona vírus (COVID-19);

A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da 

COVID-19 em todos os continentes a caracteriza como pandemia e recomenda, para 

contê-la, três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes 

massivos e distanciamento social;

Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a 

público, por meio de Nota de Esclarecimento, elucidar aos sistemas e às redes de
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ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, sobre a necessidade de 

reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação 

da COVID-19;

Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 

nº 6, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, 

de 18 de março de 2020;

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934, 

que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do 

ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

O Conselho Nacional de Educação emitiu, em 28 de abril de 2020, o Parecer 

CNE nº 05/2020 orientando os sistemas de educação na reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19.

Nesse contexto, Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos 

legais e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, inclusive 

com a suspensão das atividades escolares.

Da mesma forma, vários Conselhos Estaduais e Municipais de Educação do País 

emitiram resoluções e/ou pareceres orientativos para as instituições de ensino 

pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre uso de atividades não presenciais 

e a sua validação na contagem de dias e carga horária letivos na reprogramação do 

calendário escolar. No caso de Mortugaba, o Conselho Municipal de Educação 

publicou resolução n° 01 em

II - ANÁLISE DA MATÉRIA

A LDB nº 9.394/1996, em seu artigo 24, inciso I, e artigo 31, incisos II e IV, assim 

disciplina sobre carga horária e dias letivos:
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Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns:

I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental 

e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns:

II - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo 

de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;

IV - Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. Segundo o 

Parecer CNE nº 19/2009,

É imperativa a disposição da norma, ou seja, ela, sem qualquer outra possibilidade, 

fixa a necessidade de que existam ao menos 800 (oitocentos) horas de aula 

distribuídas em, ao menos, 200 (duzentos) dias letivos e, ao se olhar o que ali está 

positivado, há uma primeira impressão de que o assunto está resolvido. Ocorre que 

uma lei não existe isolada em um sistema normativo. Uma lei decorre de outra, 

cumpre finalidades, e com outras normas, tanto normas que lhe são superiores como 

normas que lhe são inferiores, se comunicam.

Esse pensamento respalda, de certa forma, a edição da Medida Provisória nº 934, 

de 1º de abril de 2020, do Governo Federal, que estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispensando, em caráter excepcional, as 

escolas de educação básica da obrigatoriedade de observar o mínimo de 200 dias 

letivos de efetivo trabalho escolar e determinando que a carga horária mínima de 

oitocentas horas deve ser cumprida, nos termos das normas a serem editadas pelos 

respectivos sistemas de ensino. Vive-se hoje tempos de incertezas e de situações 

imprevisíveis, considerando que o mundo foi tomado pela Pandemia da COVID-19. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 8306 de Abril de 2021

a Cultura (UNESCO), milhões de estudantes estão sem aulas em mais de 150 

países, inclusive no Brasil.

É eminente a possibilidade de longo tempo sem atividades presenciais nas 

instituições educativas e, quando ocorrer o retorno, poderá ser diferente em cada 

localidade, dependendo do grau de intensidade da contaminação pela COVID-19. 

Buscando fundamentar o posicionamento deste Conselho Municipal de Educação a 

respeito do atual contexto educacional, especificamente no município de Mortugaba, 

esta Comissão Especial encontra ainda mais argumentos nas normas e dados 

abaixo destacados:

No parecer CNE/CEB nº 19/2009:

Não há dúvida de que a norma destacada - o inciso I do artigo 24 da LDB - possui a 

finalidade de conferir à população discente um direito: o aluno, aquele que frequenta 

o Ensino Fundamental ou Médio, possui o direito de exigir os mínimos em horas e 

dias ali fixados, sem dúvida, e quanto a isso não há discussão. Esse direito, no 

entanto, não é indisponível, ou seja, o aluno pode abrir mão dele, tanto que possui o 

direito, fixado nos regimentos internos das escolas, a um determinado número de 

faltas sem que isso implique em sanções acadêmicas. O que vale é que aquele 

mínimo de horas e de dias está ali para ser exigido.

Alguns consulentes que sustentam a possibilidade de flexibilização dos dias letivos 

na Educação Básica o fazem com base no § 2º do artigo 23 da LDB, que orienta no 

sentido de que “o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 

inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem 

com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei”.

Inclui-se aqui nesse argumento o que a mesma Lei, em seu artigo 31, incisos II e IV, 

estabelece para a Educação Infantil.

No Parecer CNE nº 05/2020, os relatores consideram a possibilidade de aulas não 

presenciais ou aulas remotas e de cômputo dessas aulas para fins de cumprimento 

da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.

O referido parecer cita ainda que:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 84 06 de Abril de 2021

Por atividades não presenciais entende-se, neste Parecer, aquelas a serem 

realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a 

presença física destes no ambiente escolar.

A realização de atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que 

se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo 

com a escola, o que pode levar à evasão e ao abandono. Tradicionalmente, no Brasil, 

quando há suspensão das aulas, ocorre, posteriormente, reposição presencial, como 

decorrência natural de ser esta a forma de ensino predominante para a Educação 

Básica, conforme estabelecido pela LDB. Porém, considerando a possibilidade de 

uma longa duração do período de emergência, pode haver dificuldades para uma 

reposição que não impacte o calendário de 2021 e que também não acarrete 

retrocesso educacional para os estudantes.

A seguir destacam-se algumas especificidades a serem consideradas em cada etapa 

e modalidades da Educação Básica:

1) Na Educação Infantil

No artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), principal lei 

do país que define princípios para a educação, "a Educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 

até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade".

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que tratam 

mais especificamente do conteúdo curricular, definem no artigo 5º que "a Educação 

Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, 

as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade".

Contudo, o artigo 1º da Medida Provisória nº 934, de 01.04.2020, dispensa, em 

caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo 

trabalho escolar devido à situação de pandemia da COVID-19.
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Diante desta situação não é possível prever a data de retorno das atividades 

presenciais e nem seria possível prever com exatidão o tempo que se teria para a 

conclusão do ano letivo de 2020. Mesmo sabendo que o ano letivo independe do 

ano civil, é importante ressaltar que as condições para reposição dos dias letivos 

perdidos no decorrer do isolamento social tornam-se desafiadoras, uma vez que 

pode comprometer o andamento do ano de 2021.

Destaca-se, ainda, a inexistência de legislação para a oferta de Educação Infantil a 

distância e o cômputo de carga horária de atividades não presenciais, mesmo em 

situação de emergência. Pois, nessa etapa da educação básica, devido às suas 

especificidades, não é possível quantificar em horas letivas as experiências que as 

crianças terão em suas residências e assegurar que possam alcançar aprendizagens 

qualitativas.

Contudo, para a reorganização do ano letivo de 2020, o Parecer CNE/ CP nº 05/2020 

(p. 9) apresenta uma alternativa viável a ser considerada pelos sistemas nesse 

contexto atual de excepcionalidade imposto pela pandemia:

[...] convém registrar os dispositivos estabelecidos no artigo 31 da LDB ao delimitar 

frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória, como uma possibilidade real 

de flexibilização para reorganização, ainda que de forma mínima, do calendário de 

educação infantil.

O mesmo Parecer (p.10) sugere que as instituições de educação infantil busquem 

oferecer atividades de estímulo às crianças, mesmo sem efeito de cômputo da carga 

horária, visando minimizar as perdas ocasionadas pelo isolamento social e manter o 

vínculo afetivo fortalecido nessa situação de excepcionalidade. Assim, propõe para 

as crianças de:

(0 a 3 anos) [...] leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de criança. 

Como muitos pais e/ou responsáveis não têm fluência na leitura, sugere-se que as 

escolas ofereçam aos pais ou cuidadores algum tipo de orientação concreta, como 

modelos de leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças 

pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura.
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(4 e 5 anos) [..] desenho, brincadeiras, jogos, músicas de criança e até algumas 

atividades em meios digitais quando for possível. A ênfase deve ser em proporcionar 

brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras para os pais ou responsáveis 

desenvolverem com as crianças. As escolas e redes podem também orientar as 

famílias a estimular e criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas 

atividades rotineiras, transformando os momentos cotidianos em espaços de 

interação e aprendizagem. Além de fortalecer o vínculo, este tempo em que as 

crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e 

trazer ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade. Cabe lembrar que os 

educadores e pais ou responsáveis necessitam de apoio mútuo, de modo que juntos 

possam assegurar a todas às crianças momentos lúdicos, recreativos, criativos e 

interativos, enquanto durar o período de pandemia. Para isso, se faz necessário 

buscar diferentes estratégias para assegurar meios de diálogo constantes na tríade 

pais e/ou responsáveis, gestores e professores.

Ressalta-se, neste contexto, a importância do envolvimento da equipe gestora e dos 

professores nesse processo de participação das crianças nas ações propostas pelas 

instituições e pela secretaria Municipal de Educação, acompanhando e registrando 

o desenvolvimento dessas ações oferecidas, para saber como cada criança está 

tendo acesso e possibilitar outros mecanismos para atingir aquelas cujos pais ou 

responsáveis não possuam ferramentas digitais.

2) No Ensino Fundamental - anos iniciais

Esta etapa de ensino atende crianças de 6 a 10 anos. Nos primeiros anos elas 

encontram-se ainda em fase de alfabetização, momento em que precisam da ajuda 

de um adulto para se organizar e realizar atividades on-line sem a presença do 

professor.

Diante da necessidade de adotar o estudo não presencial, neste momento de 

isolamento social ocasionado pela Pandemia da COVID19, é fundamental que as 

famílias sejam orientadas por meio de roteiros práticos e estruturados para que 

saibam acompanhar tais atividades com as crianças e estabeleçam uma rotina de
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estudos diária em casa, visto que as habilidades básicas da alfabetização precisam 

ser alcançadas.

É importante considerar que neste momento de pandemia os familiares são parceiros 

da escola no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Portanto, a escola 

precisa passar as orientações detalhadas de como eles poderão ajudar os alunos a 

realizar as atividades propostas.

Para trabalhar de forma remota, utilizando os recursos das mídias tecnológicas, os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental precisam ter capacitação para 

utilizar as ferramentas digitais.

Conforme o Parecer nº 05/2020, do Conselho Nacional de Educação, homologado 

em 05 de junho de 2020, há várias possibilidades de adoção de instrumentos para 

realizar aulas não presenciais, tais como:

Guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias, 

disponibilizados em plataformas digitais ou impressos e entregues às famílias; 

Roteiro com orientações aos pais para realização de atividades planejadas pelos 

professores com a finalidade de atingir os objetivos de aprendizagem e habilidades 

da proposta curricular;

Videoaulas apresentadas na televisão ou em plataformas digitais de aprendizagem 

que abordem os conteúdos da proposta curricular;

Lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por 

fluxo de complexidade relacionado às habilidades e aos objetos de aprendizagem; 

Orientação para que os pais realizem leituras diariamente para seus filhos; 

Utilização de horários de TV aberta para apresentar programas educativos 

compatíveis com as crianças desta idade e orientação aos pais para que elas 

possam assistir;

Elaboração de materiais impressos compatíveis com ano em que a criança estuda 

para realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, 

colagem, entre outros);
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Exibição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas digitais 

ou redes sociais, mas sem a necessidade de conexão simultânea, seguidos de 

atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais;

Realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de 

conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica;

Realização de atividades on-line assíncronas regulares com base nos conteúdos da 

proposta curricular, de acordo com a disponibilidade tecnológica e familiaridade do 

usuário;

Estudos dirigidos com supervisão dos pais; aplicativos de mensagens instantâneas 

e outros, conectando professores às famílias;

Orientação às famílias para utilização dos livros didáticos.

Para desenvolver um trabalho de forma remota com aulas não presenciais, visando 

a qualidade do processo ensino e aprendizagem, é necessário um planejamento 

específico das atividades com uso dos recursos tecnológicos ou materiais impressos 

que alcancem todos os alunos, assim como realizar um acompanhamento 

sistemático desse processo, pela equipe gestora e professores das instituições, com 

registro de todas as atividades realizadas e monitoramento da participação e 

aprendizagem dos alunos.

O planejamento da rotina do aluno em casa é importante para a organização e 

realização das propostas de atividades, assim como o registro e utilização de 

instrumentos de constituição da memória de estudos, como um portfólio de 

atividades que poderão contribuir na reconstituição de um fluxo sequenciado de 

trabalhos realizados pelos estudantes.

3) Na Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, como todo processo de ensino no Brasil, 

atravessa um novo período de interpretação e transformação simultâneos entre 

educador, educando e suas relações com o mundo, visando o reordenamento de 

suas atividades de forma que esse aluno não seja excluído do processo ensino- 

aprendizagem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 8906 de Abril de 2021

Neste sentido, a proposta pedagógica deve estar alinhada ao novo currículo e ser 

construída com base no novo contexto social que o país atravessa. Para tanto, 

alguns mecanismos devem ser utilizados de forma remota para que esses alunos 

não fiquem sem atividades enquanto durar o período de isolamento social. Assim, o 

Conselho Municipal de Educação de Mortugaba recomenda que:

A Secretaria Municipal de Educação estabeleça um sistema de diálogo entre 

coordenadores e professores, para que juntos encontrem a melhor solução para 

esses estudantes.

Os professores sejam os mediadores do conhecimento utilizando, quando possível, 

mídias digitais tais como: aplicativos de mensagens e ligações, e-mail, redes sociais, 

dentre outros recursos tecnológicos, para manter a comunicação com os alunos.

4) Na Educação do Campo

As características da Educação do Campo e as diversas condições enfrentadas por 

seus estudantes exigem que os Sistemas de Ensino garantam condições de 

acessibilidade por meio de estratégias capazes de assegurar o atendimento a essas 

comunidades com padrões mínimos, de forma que o calendário escolar de 2020 seja 

finalizado garantindo-se o direito de aprendizagem a todos os estudantes. Algumas 

dessas estratégias, de acordo com o Parecer CNE nº 5/2020, podem ser:

Oferecer parte das atividades escolares em horários de aulas normais e parte em 

forma de estudo dirigido e atividades nas comunidades, desde que estas atividades 

estejam integradas ao projeto pedagógico da instituição;

Produzir materiais impressos para que, por meio de mecanismos de busca, possam 

ser repassados aos estudantes;

Estabelecer um sistema de diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação, 

coordenadores e professores, para que juntos encontrem a melhor solução para 

atender esses estudantes;

Desenvolver um plano de estudos direcionado aos estudantes que não tiverem 

acesso aos meios para interação com os professores para que, quando forem 

retomados os atendimentos presenciais, possam ser avaliados dentro do seu nível 

de aprendizagem;
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Considerar o ensino na perspectiva da alternância, quando e onde isso for possível; 

Facultar a realização de atividades pedagógicas não presenciais às escolas do 

campo que ofereçam condições suficientes para isso, e que tais atividades se 

efetivem por meio do Regime de Colaboração entre os entes federados, onde for 

possível.

5) Na Educação Especial

De acordo com Parecer nº 05/2020, do Conselho Nacional de Educação, as medidas 

adotadas que regulam as atividades pedagógicas não presenciais para as etapas da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental aplicam-se igualmente aos 

alunos submetidos a regimes especiais de ensino, entre os quais os que apresentam 

altas habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do Especto Autista (TEA), 

atendidos pela modalidade de Educação Especial.

As medidas de acessibilidade aplicadas às atividades pedagógicas não presenciais 

deverão ser garantidas pelo sistema de ensino de Mortugaba, enquanto perdurar a 

impossibilidade de realização das atividades presenciais na unidade educativa, 

assegurando a manutenção do padrão de qualidade.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deverá ser garantido no período de 

emergência e deve ser assegurado pela articulação entre professores do AEE e 

professores regentes, com apoio da família.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da equipe técnica específica, deverá 

dar apoio aos profissionais da Educação Especial nas escolas com vistas à 

elaboração de planos de estudo de atividades não presenciais que considerem as 

necessidades de cada aluno.

III - PARECER

Com fulcro no Parecer CNE 05/2020 e considerando todas as mazelas trazidas pela 

situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, este 

Conselho Municipal de Educação sente-se na obrigação de acatar as medidas 

emanadas da Medida Provisória nº 934/2020 e no parecer acima citado sobre a 

flexibilização excepcional do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que 

cumprida a carga horária mínima anual e a utilização de atividades não presenciais,
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estabelecidas nos referidos dispositivos, respectivamente, levando em conta que 

estes dispositivos também recomendam às instituições educativas observarem as 

normas editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

Neste sentido e de acordo com o que preceitua o Parecer CNE nº 05/2020, a fim de 

garantir atendimento escolar essencial, propõe-se, excepcionalmente, a adoção de 

atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas com os estudantes 

enquanto continuar a Pandemia da COVID-19 que impede a presença completa dos 

estudantes nos ambientes escolares. Estas atividades não serão necessariamente 

mediadas por tecnologias digitais, principalmente quando não forem possíveis.

Ainda, segundo o parecer CNE nº 05/2020, a realização das atividades pedagógicas 

não presenciais não significa simplesmente a substituição das aulas presenciais e 

sim a possibilidade de uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias 

digitais que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e 

habilidades.

O Conselho Municipal de Educação de Mortugaba destaca a preocupação com o 

padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e no inciso VII do artigo 

206 da Constituição Federal, ao tempo em que recomenda às instituições educativas 

o zelo com o referido padrão por ocasião da seleção das atividades escolares não 

presenciais que serão disponibilizadas aos estudantes. Isto porque considera as 

implicações da realidade de cada unidade em particular, e ainda, os limites de 

acesso de cada estudante às diversas tecnologias disponíveis. Portanto, ressalta a 

necessidade de que as atividades escolares não presenciais sejam inclusivas para 

que não gerem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais.

Um dos fortes argumentos que respaldam as orientações aqui apresentadas por este 

Conselho, diante do atual contexto, é o apresentado no Parecer CNE/CEB nº 5, de

7 de maio de 1997, que indica não serem apenas os limites da sala de aula 

propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar. Esta se 

caracteriza por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da 

instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados.
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A aproximação, virtual ou por meio de outros mecanismos, dos professores com as 

famílias e com os alunos contribuirá para minimização da desistência e da evasão 

escolar, que no contexto atual pode se agravar.

Assim, de acordo com os argumentos expostos nos itens específicos de cada etapa 

e modalidade aqui apresentadas, esta Câmara indica a aprovação dos calendários 

escolares propostos diante de todas as considerações já feitas, que seguirão como 

anexos a este documento.

IV - VOTO

Esta Comissão Especial aprova o presente Parecer e o apresenta ao egrégio 

colegiado para aprovação final.

Mortugaba, estado da Bahia em 09 de Março de 2021.

Parecer aprovado na reunião ordinária do colegiado no dia 04/02/2021.

Assina Conselho Pleno 

Membros:

Ana Maria Rodrigues Oliveira 

Adriana Pereira Juiz Santos 

Verônica Pereira dos Santos 

Geisa Barbosa Sousa Oliveira

Madalena Araújo dos Santos Souza
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