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PORTARIA Nº 129/2021, DE 04 DE MAIO 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 1.888/2020 de 29 de maio de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar Sr. RONNI ATHOS COQUEIRO RODRIGUES, portador da Cédula de 

Identidade R.G. nº 13848994-72/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 034.130.145-01, do cargo 
comissionado de Assessor da Presidência, a partir de 04 de maio de 2021. 

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, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

em 04 de maio de 2021. 

 
VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA 

Vice-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 130/2021, DE 04 DE MAIO 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 
de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
bem como a Lei nº 1.888/2020 de 29 de maio de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o Sr. SAMUEL MEDRADO RODRIGUES, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 

15437243-96/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 064.587.535-00, para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de Assessor da Presidência, a partir de 04 de maio de 2021. 

Art. 2º - O (A) servidor (a) ora nomeado (a) terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC3, 
no 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 04 de 
maio de 2021. 

 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA 
Vice-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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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO, em cumprimento a legislação, vem, 
nos termos do requerimento 019/2021 de autoria da Vereadora Verimar do 
Sindicato, aprovado pelo plenário desta Casa, convocar toda a população para 
a Audiência Pública que será realizada para tratar de meios de combate à 
violência contra a mulher em nossa cidade. 

 

 
Data: 18 de maio de 2021 

Horário: 19:00h 

Local: Ambiente virtual 

 
Endereço: https://youtube.com/channel/UCdk_ykWIgRhpBKLdwon4Jqw 

 

 
Observação: 1- Serão respeitadas as normas do Ministério da Saúde; 

2- O material apresentado será disponibilizado no site da Câmara 
e Prefeitura de Brumado. 

 
Brumado, BA, 04 de maio de 2021 

 
 
 
 
 

VERIMAR DO SINDICATO 

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Brumado 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 558.896,54

(Quinhentos e cinqüenta e oito mil e oitocentos e noventa
e seis reais e cinqüenta e quatro centavos ), para fins que

se especifica e da outras providências.

DECRETO nº 1 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo 
com o que lhe confere a Lei Municipal 009/2020 de 17 de novembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$ 558.896,54 
(Quinhentos e cinqüenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e quatro centavos ) a saber:

Dotações Suplementares

0137 - GABINETE DO PREFEITO

2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE

3.3.90.14.00 / 000000 - DIARIAS - CIVIL 1.000,00

Total por Ação: 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.000,00

0139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.011 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRACAO

3.1.90.13.00 / 000000 - Obrigacoes Patronais 37.000,00

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 35.000,00

Total por Ação: 72.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 72.000,00

0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

1.024 - MODERNIZACAO GESTAO FISCAL

3.3.90.35.00 / 000000 - Servico de Consultoria 99.000,00

Total por Ação: 99.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 99.000,00

0141 - SEC. DE AGRICULTURA - EXP. ECONOMICA - MEIO AMBIENTE

1.017 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, TANQUES E CISTERNAS

3.3.90.39.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300,00

Página: 1 de 42945140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Total por Ação: 300,00

Total por Unidade Orçamentária: 300,00

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.061 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE INFOCENTROS

4.4.90.52.00 / 710100 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.004 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00 / 000000 - Obras e Instalacoes 233.000,00

Total por Ação: 233.000,00

1.010 - CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS

3.3.90.36.00 / 000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.997,89

Total por Ação: 1.997,89

2.013 - PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 30.848,65

Total por Ação: 30.848,65

Total por Unidade Orçamentária: 268.846,54

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.3.90.47.00 / 000000 - Obrigacoes Tributarias  e Contributivas 9.000,00

Total por Ação: 9.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 9.000,00

0238 - PROCURADORIA JURIDICA

2.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA

3.3.90.35.00 / 000000 - Servico de Consultoria 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.000,00

Página: 2 de 42945140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

0247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.127 - Enfrentamento da Emergencia COVID19

3.1.30.11.00 / 091400 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00

0249 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

2.029 - ACOES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.90.92.00 / 092900 - Despesas de Exercicios Anteriores 750,00

Total por Ação: 750,00

Total por Unidade Orçamentária: 750,00

Total Suplementado: 558.896,54

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0142 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.055 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO

3.1.90.13.00 / 721800 - Obrigacoes Patronais 133.000,00

Total por Ação: 133.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 133.000,00

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.007 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

0146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE

Página: 3 de 42945140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

3.1.90.11.00 / 610200 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.896,54

Total por Ação: 320.896,54

Total por Unidade Orçamentária: 320.896,54

0152 - ENCARGOS DO MUNICIPIO

2.082 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

4.6.90.91.00 / 000000 - Sentencas Judiciais 100.000,00

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 100.000,00

Total Anulado: 558.896,54

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 4 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em 04 de janeiro de 2021.

: 

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50

Página: 4 de 42945140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 2 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros 
de Detalhamento da Despesa - QDD,

e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo  da lei 
de nº 009/2020 de 17 de novembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo  , aprovado pelo Decreto Nº 
19/20 de 27 de novembro de 2020 , correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Prefeito.

0145 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.015 - MANUTENCAO SERVICOS TEC. ADMINISTRATIVOS - INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 0,00 60.000,00

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00 0,00

Total por Ação: 60.000,00 60.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 60.000,00 60.000,00

0148 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.042 - IMPLANTACAO, MANUTENCAO, AMPL. E APARELHAMENTO CENTRO DE MULT. USO

3.3.90.30.00 / 000000 - Material de Consumo 0,00 9.000,00

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 9.000,00 0,00

Total por Ação: 9.000,00 9.000,00

2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - ASSITENCIA SOCIAL

3.3.90.32.00 / 000000 - Material de Distribuicao Gratuita 0,00 5.000,00

3.3.90.92.00 / 000000 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 0,00

Total por Ação: 5.000,00 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 14.000,00 14.000,00

0249 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.029 - ACOES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.90.30.00 / 092900 - Material de Consumo 0,00 2.000,00

3.3.90.92.00 / 092900 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 0,00

Página: 1 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
PC LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 16.418.766/0001-20 - CEP: 45.177-000 - CARAIBAS - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação: 2.000,00 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.000,00 2.000,00

Total Geral: 76.000,00 76.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de 
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância 
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 4 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, Estado da Bahia, em  04 de janeiro de 2021.

: 

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

CPF       : 012.003.165-50
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 LICITANTES: VENCEDORAS:

OBJETO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Zildi Santos da Silva

Setor de Licitações e Contratos

ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- CNPJ nº 14.078.476/0001-50

Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as necessidades do

departamento de obras e infraestrutura, conforme especificações constantes nos anexos

do edital.

Valor Global : R$ 459.999,99 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e

nove reais e noventa e nove centavos).

Caraíbas - Bahia, 29 de Abril de 2021.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as

formalidades das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 040, de 20 de Maio de 2020,

que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico e

PORTARIA MUNICIPAL Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2021, que designa a Equipe de Apoio e a

Pregoeira, e demais normas e redações aplicáveis, ante o Edital de PREGÃO ELETÔNICO,

ADJUDICA conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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 LICITANTES VENCEDORAS:

OBJETO:

006/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Jones Coelho Dias

PREFEITO MUNICIPAL

Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as necessidades do

departamento de obras e infraestrutura, conforme especificações constantes nos anexos do

edital.

Valor Global da 

Contratação:

R$ 459.999,99 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove

reais e noventa e nove centavos).

Tendo em vista a homologação do presente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico fica

determinado:

a) À Procuradoria Jurídica que convoque as licitantes vencedoras do certame para assinar os instrumentos

contratuais;

b) À Contabilidade que empenhe os instrumentos contratuais conforme disponibilidade de Dotações

Orçamentárias;

c) À Secretaria Municipal de Administração que providencia a publicidade dos Atos Administrativos

contidos neste processo e informe aos setores interessados sobre o resultado do certame.

Caraíbas - Bahia, 03 de Maio de 2021.

ADJB ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- CNPJ nº 14.078.476/0001-50

                                              HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que

foram cumpridas todas as formalidades das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas ulteriores alterações, ante o

Edital de PREGÃO ELETRÔNICO E atentando ao julgamento da Pregoeira Municipal e Equipe de Apoio e

Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, o Prefeito HOMOLOGA o

Processo Licitatório conforme a seguir:
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ 06.028.125/0001-06

  
 

PREGÃO PRESENCIAL

  
 

 O Pregoeiro da Câmara Municipal de Rio de Contas

 

realizará em sua sede 

na Praça Coronel Carlos Souto,

 

Nº 236

 

–

 

Bairro Centro –

 

deste Município de 
Rio de Contas –

 

Estado da Bahia: PP Nº 003/2021, em 19/05/2021 às 
11h:00min

 
para:

 
Fornecimento de diversos materiais (notebook, kit 

monitoramento câmaras, kit cerca elétrica, microfone, nobreak, mouse, tintas 
para impressoras), e serviços de instalação junto a Câmara Municipal de Rio 
de Contas.  Os demais atos deste processo, bem como as demais informações 
pertinentes poderão ser obtidas  presencialmente na sede da Câmara Municipal 
de Vereadores de Rio de Contas, com horário de atendimento: 08h:00min às 
12h:00min de segunda à sexta.  Em  04 de Maio de 2021  

 

João Jeronimo Cordeiro da Silva
 

PREGOEIRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

DECRETO N. 1.697, DE 03 DE MAIO DE 2021. 

Altera o § 3º do Artigo 6º do Decreto Municipal nº 

1.696 de 03 de maio de 2021 e dá outras providências. 

 

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

DECRETA :  

Art. 1º. O § 3º do Artigo 6º do Decreto Municipal nº 1.696 de 03 de maio de 2021, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“§ 3º - Ficam permitidos os atos religiosos litúrgicos 

durante todos os dias da semana, das 05 horas até as 

20h00min, desde que obedecido o distanciamento de 2 

metros de uma pessoa para outra e dois metros de um 

banco para outro, não podendo o ambiente exceder de 

30% (trinta por cento) da sua capacidade máxima, 

sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo 

disponibilizar uma pessoa na porta do local para 

controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com 

álcool 70%.” 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

Caculé, 04 de maio de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 

Altera o § 3º do Artigo 6º do Decreto Municipal nº 

1.696 de 03 de maio de 2021 e dá outras providências. 

 

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

DECRETA :  

Art. 1º. O § 3º do Artigo 6º do Decreto Municipal nº 1.696 de 03 de maio de 2021, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“§ 3º - Ficam permitidos os atos religiosos litúrgicos 

durante todos os dias da semana, das 05 horas até as 

20h00min, desde que obedecido o distanciamento de 2 

metros de uma pessoa para outra e dois metros de um 

banco para outro, não podendo o ambiente exceder de 

30% (trinta por cento) da sua capacidade máxima, 

sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo 

disponibilizar uma pessoa na porta do local para 

controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com 

álcool 70%.” 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

Caculé, 04 de maio de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

 

1 

PORTARIA SMEC Nº 04/2021  

 

Estabelece critérios, normas, cronograma e 

procedimentos de matriculas nas Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino do Município de Caculé – 

Estado da Bahia e dá outras providencias. 

 

O Secretario Municipal de Educação do Município de Caculé, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o que dispõe a Resolução 002/2021 do Conselho 

Municipal de Educação, 

DETERMINA: 

Art. 1º - A abertura das inscrições para seleção de vagas de matriculae também se 

necessário através de Sorteio Público de candidatos para ingresso nas Escolas 

Municipais da Zona urbana da sede do Município de Caculé, para o Ano Letivo de 2021 

sendo realizadas em cada Unidade Escolar. 

 

Art. 2º - Data das Inscrições: de 04 de maio de 2021 a 06 de maio de 2021, das 8 h as 

17 h na sede de cada unidade escolar, obedecendo a todos os protocolos no combate 

a COVID 19. 

 

§ 1º - As inscriçõesse encerram impreterível a inadiavelmente às 17 horas do dia 

06/05/2021 

Art. 3º - Condição para inscrição: qualquer criança tem direito à inscrição para o 

processo de seleção, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 005/2009, desde que 

atenda às seguintes condições: 

Maternal (Creche) - 3 anos de idade até 31/03/2021; 

Educação Infantil (Pré-escola) 1º período – candidatos com 04 anos de idade até 

31/03/2021; 

2º período – candidatos com 05 anos de idade até 31/03/2021; 

 

Ensino Fundamental 1º Ano – candidatos com 06 anos de idade até 31/03/2021; 2º 

Ano ao 9º Ano – Não há exigência de idade. 

 

§1º - Não serão aceitas inscrições de candidatos fora da faixa etária. 
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2 
 

Art. 4º - Estão disponibilizadas pelas Unidades Escolares Públicas Municipais as 

seguintes vagas:  

§1º - Relação do número de vagas: 

Número de Vagas por série das Escolas Municipais de Caculé  

Escola Série Nº de 
Vagas 

Colégio Municipal Professor Vespasiano Filho 1º ano 25 

 2º ano 03 

 3º ano 00 

 4º ano 00 

 5º ano 06 

 6º ano 120 

 7º ano 26 

 9º ano 12 

   

Escola Municipal Padre Antônio Doná 1º ano 54 

 2º ano 05 

 3º ano 06 

 4º ano 12 

 5º ano 00 

   

Colégio Municipal Dona Júlia M. Magalhães Pré I 25 

 Pré II 00 

 1º ano 00 

 2º ano 00 

 3º ano 07 

 6º ano 04 

 7º ano 00 

 8º ano 14 

 9º ano 06 

   

Colégio Municipal Eleutério Tavares Pré I 25 

 1º ano 11 

 2º ano 06 

 3º ano 00 

 4º ano 05 

 5º ano 06 

   

Escola Municipal Ana Teixeira 1º ano 75 

 2º ano 04 

 3º ano 25 

 4º ano 15 

   

 5º ano 12 
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3 
 

Colégio MunicipalDr. Antônio Muniz 6º ano 100 

 7º ano 00 

 8º ano 00 

 9º ano 25 

   

Centro de Educação Infantil Sílvio Santos Viana Maternal 60 

 Pré I 200 

 Pré II 08 

   

Creche Municipal Tadeu Martins Rocha Berçário 10 

 Maternal I 02 

 Maternal II 05 

 Maternal III 05 

 

§2º - As vagas surgidas após o sorteio, seja por transferência, desistência ou outro 

motivo, serão preenchidas pelos alunos remanescentes que se inscreveram e que 

forem sorteados para a lista de espera. 

 

§3º - Serão garantidas aos alunos não contemplados no sorteio na escola pleiteada, 

matricula em outra Unidade Escolar de acordo número de vagas. 

 

Art. 5º - Processo de Seleção das inscrições para matrícula: O Processo de Seleção será 

realizado sob a coordenação de uma comissão composta por (02) dois professores e 

(01) hum representantes da comunidade local, todos indicados pelo Conselho 

Municipal de Educação para as escolas em que o número de inscritos for superior ao 

nº de vagas. 

§1º - O sorteio será feito com base no número de sorteio atribuído individualmente a 

cada candidato. 

§2º - Durante a realização do sorteio, os responsáveis deverão estar presentes ou 

representados. 

§3º - Para acompanhamento do sorteio, será afixado, em mural, na escola pretendida, 

uma lista contendo o número de inscrição, o nome e data de nascimento.  

 

Art. 6º - A supervisão e o acompanhamento do processo de seleção ficarão a cargo do 

Conselho Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 

1) Ser residente no perímetro legal da Unidade escolar, 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 22 04 de Maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

4 
 

2) Idade cronológica superior 

3) Preceitos legais da LDB 

 

Art. 7º - No dia 07/05/2021 será divulgada a lista definitiva (pós-alterações) dos 

candidatos inscritos para participarem do Sorteio Público. Nessa lista conterá o 

número de sorteio dos candidatos com o qual irá concorrer a vaga. 

 

Art. 8º - Modalidade de Seleção: A seleção dos candidatos inscritos far-se-á por Sorteio 

Público. 

§1º - Data e local do Sorteio: O Sorteio Público será realizado no dia 08 de maio de 

2021, às 15 horas na sedeneste Município, obedecendo a ordem de sorteio por escola, 

sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial da Secretaria Municipal de Educação do 

Youtube. 

Art. 9º - O resultado do Sorteio Público será divulgado oficialmente no Diário Oficial do 

Município do dia 10/05/2021, afixado no quadro de avisos da portaria das respectivas 

escolas pleiteadas ou na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Não haverá 

divulgação por telefone ou por qualquer outro meio, além dos citados anteriormente. 

Art. 10º - A data de matrícula dos alunos sorteados será do dia 10/05 a 12/05/2021, no 

horário de funcionamento de cada unidade escolar. 

 

Art. 11º - Disposições Gerais 

§1º - Os candidatos que são irmãos gêmeos, trigêmeos e etc, concorrerão ao sorteio 

sob um único número de inscrição (os nomes dos gêmeos deverão constar da mesma 

ficha cadastral de inscrição). Caso o número deles seja contemplado, cada um dos 

gêmeos terá direito a uma vaga, que se somará ao número de vagas disponíveis. Em se 

tratando da última vaga disponível, outra(s) deverá (ão) ser criada(s) para acomodar 

o(s) candidato(s) gêmeo(s). 

§2º - As informações sobre o candidato, dada a sua menoridade, serão de inteira 

responsabilidade dos pais e/ou outro responsável legal, não podendo, 

§3º - Informações falsas, ou com erros, prestadas no ato da inscrição, implicarão na 

perda da vaga e no cancelamento da matrícula. 

§4º - Não será permitida a inscrição de um mesmo candidato em períodos ou anos de 

ensino diferentes, em escolas diferentes, ou seja, o candidato terá direito apenas a 
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uma inscrição. No caso de duplicidade, o Conselho Municipal de Educação, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação procederá ao cancelamento das inscrições. 

§5º - A efetivação da inscrição está condicionada à leitura e aceite das regras deste 

Edital. 

§6º - Para os Anos em que não houve inscrições para o sorteio realizado, as vagas 

surgidas serão ocupadas por candidatos inscritos em lista de espera realizada pela 

própria unidade escolar de acordo com a ordem de procura. 

§7º - Os alunos inscritos na lista de espera de uma unidade escolar para os Anos que 

não possuem vagas na data do sorteio serão escolhidos mediante um novo sorteio no 

caso de surgimento de vaga, após a finalização das matriculas ou durante o decorrer 

do ano letivo. 

 

Art. 12º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal 

de Educação e Conselho Municipal de Educação. 

 

Caculé, 03 de maio de 2021 

 

 

 

 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretario Municipal de Educação 

 

 

 

5 
 

uma inscrição. No caso de duplicidade, o Conselho Municipal de Educação, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação procederá ao cancelamento das inscrições. 

§5º - A efetivação da inscrição está condicionada à leitura e aceite das regras deste 

Edital. 

§6º - Para os Anos em que não houve inscrições para o sorteio realizado, as vagas 

surgidas serão ocupadas por candidatos inscritos em lista de espera realizada pela 

própria unidade escolar de acordo com a ordem de procura. 

§7º - Os alunos inscritos na lista de espera de uma unidade escolar para os Anos que 

não possuem vagas na data do sorteio serão escolhidos mediante um novo sorteio no 

caso de surgimento de vaga, após a finalização das matriculas ou durante o decorrer 

do ano letivo. 

 

Art. 12º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal 

de Educação e Conselho Municipal de Educação. 

 

Caculé, 03 de maio de 2021 

 

 

 

 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretario Municipal de Educação 
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AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.652/2021 e Leis Complementares 
nº 123/06, 147/14, torna público, que o Pregão Eletrônico nº 011/2021, tendo como objeto o 
registro de preços para a aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, 
medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, que aconteceria no dia 06/05/2021 as 09h00min, fica 
REVOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO para o objeto, em razão de acolhimento de 
impugnação e ainda correção de vícios encontrados no instrumento convocatório. Caculé/BA, 
04 de maio de 2021. Willian Lima Gonçalves – Secretário Municipal de Administração e 
Finanças. 
 

 

 
 

 

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.652/2021 e Leis Complementares 
nº 123/06, 147/14, torna público, que o Pregão Eletrônico nº 011/2021, tendo como objeto o 
registro de preços para a aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, 
medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, que aconteceria no dia 06/05/2021 as 09h00min, fica 
REVOGADO O PREGÃO ELETRÔNICO para o objeto, em razão de acolhimento de 
impugnação e ainda correção de vícios encontrados no instrumento convocatório. Caculé/BA, 
04 de maio de 2021. Willian Lima Gonçalves – Secretário Municipal de Administração e 
Finanças. 
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 Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 

2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 

21, tendo como objeto o registro de Preços 
das as secretarias do 

, às 
o Edital estará à disposição na íntegra no 

Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) 
l de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 

– 
 CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 

. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 

 
 Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 

2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 

21, tendo como objeto o registro de Preços 
das as secretarias do 

, às 
o Edital estará à disposição na íntegra no 

Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) 
l de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 

– 
 CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 

. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 014/2021 

A Prefeitura Municipal de Caculé –
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/

será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 014/20
para fornecimento de refeições e quentinhas/marmitex, para atender a to
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 14 de maio de 2021
14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
link: 
e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipa
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro 
Caculé/BA –
licitacao@cacule.ba.gov.br
Município. Caculé/BA, 04 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 014/2021 

A Prefeitura Municipal de Caculé –
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/

será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 014/20
para fornecimento de refeições e quentinhas/marmitex, para atender a to
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 14 de maio de 2021
14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
link: 
e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipa
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro 
Caculé/BA –
licitacao@cacule.ba.gov.br
Município. Caculé/BA, 04 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/20 21. 

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico com suas ulteriores 

alterações, ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 038/2021 – Objetivando a fornecimento de 

oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Lança-se o Ato 

Formal para a contratação de MARIA FRANCIRLANDIA DA COSTA, pess oa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob o nº 41.627.497/0001-50, com sede à AVN Porto Alegre, SNº, Bairro Porto Alegre, 

na cidade de Caculé-BA, CEP: 46.300-000. Valor total da Dispensa: R$ 17.394,00 (dezessete mil trezentos 

e noventa e quatro reais). Comissão Permanente de Licitação – 03 de maio de 2021. João Pedro Riberio 

do Nascimento - Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021. 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, torna 

público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 038/2021 – objetivando a fornecimento de 

oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. O prefeito lança o 

Ato Formal para a contratação de MARIA FRANCIRLANDIA DA COSTA, pessoa jurídica de direito privad o 

inscrita no CNPJ sob o nº 41.627.497/0001-50, com sede à AVN Porto Alegre, SNº, Bairro Porto Alegre, 

na cidade de Caculé-BA, CEP: 46.300-000. Valor total da Dispensa: R$ 17.394,00 (dezessete mil 

trezentos e noventa e quatro reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

038/2021, devendo ser celebrado o contrato com: MARIA FRANCIRLANDIA DA COSTA , às formalidades 

de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 

Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de maio de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021. 

O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 

cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores 

alterações, ante a Dispensa de Licitação nq 038/2021 – Objeto: fornecimento de oxigênio medicinal em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Para a contratação de MARIA 

FRANCIRLANDIA DA COSTA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

41.627.497/0001-50, com sede à AVN Porto Alegre, SNº, Bairro Porto Alegre, na cidade de Caculé-BA, 

CEP: 46.300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 

medidas cabíveis, tendo em vista o valor do serviço de: R$ 17.394,00 (dezessete mil trezentos e noventa 

e quatro reais). Caculé, 03 de maio de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

Página 28 04 de Maio de 2021

1 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 010/2021 
 
 
 
 
 
LICITANTE RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E CORRELATOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA. 
 
 
               
I. RELATÓRIO 
 

Trata-se de recurso, interposto pela empresa JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI, 
devidamente qualificada, através de seu representante legal, o Sr. Júlio César Oliveira, 
contra a decisão que desclassificou a referida empresa, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 010/2021, destinado ao registro de preços para futura e eventual 
aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos e correlatos da 
Prefeitura Municipal de Condeúba. 

 
Alega a Recorrente que, na disputa de lance entre os participantes, a mesa 

julgadora analisou as propostas que arremataram o lote, vindo a desclassificar os 
licitantes até chegar à proposta do terceiro colocado, que mesmo com a ausência de 
demonstração de capacidade técnica e autorização da ANP, para itens, nos quais foi 
declarado vencedor, foi classificado. 
 

A empresa Recorrente aduz que a mesa julgadora erroneamente optou por 
desclassificá-la, ao apontar a inexequibilidade da proposta apresentada. 

 
E ainda, aduz que não houve um tratamento igualitário na condução do processo 

licitatório, vez que o preço da empresa O CAJUEIRO COMERCIAL DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO LTDA foi aceito sem a necessidade de “composição de custo unitário”, 
o que foi exigido dos demais licitantes para aceitabilidade de suas propostas. 

 
Por fim, a Recorrente requereu a reconsideração da decisão que julgou 

inexequível a proposta de preço apresentada, vez que a decisão descumpre o contido 
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no inc. II, art. 48 da Lei de Licitações, assim como também o reconhecimento da 
ausência de demonstração de capacidade técnica pelo terceiro colocado e autorização 
da ANP, para itens, nos quais foi declarado vencedor.     

 
 

 II. DA ANÁLISE 
 

Inicialmente, cumpre salientar que a Lei nº 8.666/93, que institui normas para as 
licitações e contratos da Administração Pública, estabelece parâmetros que fazem 
presumir, relativamente, a inexequibilidade da proposta. Assim dispondo: 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

 
Como já assentado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 

141/2008, 294/2008 e 79/2010), a Administração deve efetuar os cálculos indicados no 
art. 48 da Lei nº 8.666/93 para se chegar a uma presunção relativa de inexequibilidade, 
sem ainda se falar em desclassificação de propostas. 

 
Depois de tais cálculos, e a partir da indicação de quais propostas são 

presumidamente inexequíveis, a Administração deve abrir às respectivas empresas a 
possibilidade de comprovação da viabilidade de suas propostas, com a apresentação 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato.  

 
Nesse mesmo sentido, a Corte de Contas, no Acórdão nº 2.143/2013 – Plenário, 

ponderou: 
 

“ ... a apreciação da exequibilidade de propostas não é tarefa fácil, pois há 
dificuldades em se fixar critérios objetivos para tanto e que não comprometam o 
princípio da busca da proposta mais vantajosa para a administração. Nessa linha, 
esta Corte já se manifestou em diversas oportunidades que os critérios objetivos, 
previstos nas normas legais, de aferição da exequibilidade das propostas possuem 
apenas presunção relativa, cabendo à administração propiciar ao licitante que 
demonstre a viabilidade de sua proposta”. 

 
Diante disso, e a partir do questionamento da concorrente - JÚLIO CÉSAR 

OLIVEIRA EIRELI sobre a exequibilidade da proposta da empresa arrematante - 
POSTO DE GASOLINA CONDEUBA LTDA - EPP, conforme observa-se no campo 
próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes, a Administração 
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ofereceu oportunidade para que o primeiro colocado demonstrasse objetivamente a 
exequibilidade de sua proposta. 

 
Assim, a empresa POSTO DE GASOLINA CONDEUBA LTDA - EPP ofertou 

documentação, no entanto, da análise da aludida documentação verificou-se que não 
há exequibilidade da proposta, tendo ainda a empresa apresentado justificativa para 
desistência das propostas, em todos os lotes.  

 
Diante do quadro fático narrado e em observância ao art. 4°, inciso XVI da Lei 

10.520/02, a Administração passou à análise da proposta do segundo colocado - 
JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA EIRELI. Esta, por sua vez, também foi presumidamente 
considerada inexequível.  

 
Oportunizada a defesa, a empresa apresentou intempestivamente 

documentação comprobatória para atestar a exequibilidade da proposta. 
 
Em 12/04/2021 às 11:25:13, a pregoeira fez o comunicado à empresa JULIO 

CÉSAR OLIVEIRA EIRELI, via sistema de licitações do Banco do Brasil, sistema 
este utilizado para realização do presente pregão e por onde deve ser enviada 
toda a documentação e mensagens entre a pregoeira e os licitantes, para que 
apresentasse os documentos para aferir a legalidade e exequibilidade da sua proposta. 

 
Somente em 14/04/2021 às 13:07:37 a empresa inseriu os documentos julgados 

necessárias à comprovação de exequibilidade. 
 
Como pode ser visto no Edital, constou, desde o início, que a licitação dar-

se-ia através do portal licitações-e. Essa informação já estava presente na 
primeira página do Edital: 

 
LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-
e.com.br 

 
Também no item 2.2 constou expressamente: 
 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do 
Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. 

 
Conforme disposto no item 8.28.2 do termo editalício:  
 

O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
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Tratam esses documentos complementares, inclusive daqueles necessários a 

comprovação de legalidade e exequibilidade da proposta. 
 
O que se observa é a intempestividade na apresentação dos documentos que 

viabilizam a comprovação da exequibilidade.  
 
Entretanto, foi analisada toda a documentação enviada pela empresa e não foi 

possível constatar exequibilidade da proposta, tendo em vista que a planilha de 
composição de custos apresentada é extremamente sucinta, constando apenas dos 
valores de aquisição e frete, restando apenas informado que os tributos ICMS, 
PIS/COFINS estão inclusos no valor de aquisição e preço de venda, e informado o 
percentual do IRPJ e CSLL. 

 
Não foram contemplados os demais custos LDI (custos indiretos, lucro e 

tributos), a exemplo de mão de obra e encargos sociais, não foi informada a margem 
de revenda, percentual de lucro para cada lote. Também a empresa não explicou sua 
estratégia comercial para abarcar com valores tão baixos devido ao percentual de 
desconto ofertado, nem tão pouco declarou ter condições para arcar com a proposta de 
preços apresentada. 

 
Salienta-se que uma planilha de composição de custos deve refletir o efetivo 

encargo financeiro que decorre dos componentes de custos que oneram a 
contratação, de modo a tornar factível a análise de aceitabilidade/exequibilidade de sua 
proposta. 

 
Assim, verificado pela Pregoeira que a inexequibilidade da proposta está em 

conformidade com o previsto em lei, coube, ainda em observância ao art. 48 da Lei de 
Licitações, desclassificar a empresa. 

 
Tal possibilidade é ratificada pelas decisões judiciais. Vejamos: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE 
PORTARIA. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA EVIDENCIADA. 
DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. 
Evidenciada a inexequibilidade da proposta apresentada pela impetrante, correta sua 
desclassificação no processo licitatório. Inteligência dos arts 44, §3°, e 48, inciso II, 
ambos da Lei n° 8.666/93.  
(TJ-RS – AC 70049706427 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de 
Julgamento: 30/07/2012. Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 06/08/2012) 

 
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE CANDELÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE 
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POR INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.  [...] A proposta vencedora, apesar de 
nominalmente mais econômica, afronta a Lei de Licitações. Aplicação do art. 48, 
§1°, Lei n° 8.666/1993. (...). 
(TJ – RS – REEX: 70070442488 RS, Relator: laura Louzada Jaccottet, Data de 
Julgamento: 18/11/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de 
Justiça do dia 25/11/2016) (Grifos nossos)  

 
Nesta senda, diante da desclassificação da empresa JULIO CÉSAR OLIVEIRA 

EIRELI, em observância ao art. 4°, inciso XVI da Lei 10.520/02, a Administração 
passou à análise da proposta do terceiro colocado - O CAJUEIRO COMERCIAL DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.     
 

Esta, por sua vez, deveria ter sido inabilitada pelo não atendimento das 
exigências editalícias, tendo em vista a ausência de demonstração de capacidade 
técnica e autorização da Agência Nacional do Petróleo, para itens, nos quais foi 
declarada vencedora.     

 
Diante da situação que se apresenta, outra opção não resta senão a 

consequente declaração do Pregão como fracassado, tendo em vista a 
inexistência de outro licitante habilitado. 

 
 Vale lembrar a diferença entre licitação deserta e fracassada, sendo que na 

primeira ninguém responde ao ato convocatório da Administração e na segunda os 
interessados, por seu turno, atendem ao chamado, mas são refutados pela 
Administração, seja por não preencherem condições de habilitação, ou devido à 
desclassificação de suas  propostas. 

  
 Maria Sylvia Zanella Di Pietro menciona que “a licitação deserta não se 

confunde com a licitação fracassada”.  
 

Na deserta, ninguém chegou a apresentar documentação para participar da licitação; 
na fracassada, houve manifestação de interesse, de modo que foram apresentadas 
propostas. Porém, todas essas propostas foram inabilitadas ou 
desclassificadas, de modo que não restou uma única proposta na licitação que 
pudesse ser aproveitada pela Administração.” (Lucas Rocha Furtado in Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos, Belo Horizonte: Fórum, 2007, págs. 81/82) 

 
 
 III. DA DECISÃO 

 
Desta forma, conforme fundamentado acima, decido por CONHECER DO 

RECURSO apresentado, dando PROVIMENTO PARCIAL  para negar no ponto da 
inexequibilidade da proposta da Recorrida, mas dar provimento no ponto de reconhecer 
a falta de capacidade técnica do terceiro colocado. 
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Ante o exposto, imperioso concluir que a Administração Pública deve declarar o 
certame fracassado. Persistindo o interesse pelo objeto, deverá ser realizado novo 
processo licitatório pela Administração. 

 
Encaminho os autos à autoridade superior (Prefeito Municipal de Condeúba) 

para sua análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta.  
 
Dê ciência à empresa recorrente, após providencie a divulgação desta decisão 

para conhecimento geral dos interessados junto ao Diário Oficial do Município 
(www.condeuba.ba.io.org.br), bem como se procedam as demais formalidades de 
publicidade determinadas em lei. 
 
 
Condeúba – BA, em 03 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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Condeúba – BA, 04 de maio de 2021. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 
 
 
Pregão Eletrônico nº 006/2021 
Processo Administrativo nº 020/2021 
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma 
contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a 
serem executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Condeúba. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa OST - Serviços e Transportes, 
em 30/04/2021, através de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 23.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
O aviso de abertura do presente processo licitatório foi publicado em 20 de abril de 
2021 com sessão marcada para 05 de maio de 2021. 
 
Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
1) “A lista de funções que possivelmente seriam contratados seria a lista que está no 
portal nomeado Planilha de preços?” 
 
R = Foi observado que devido a equívoco não foram publicados todos os anexos 
relativos as tabelas de memória de cálculo, onde é possível obter informações das 
categorias profissionais, remunerações, postos de trabalho, quantitativo, carga horária 
diária e mensal, dentre outros. 
 
 
2) “Qual a quantidade para cada função deve ser apresentado?” 
 
R = Foi observado que devido a equívoco não foram publicados todos os anexos 
relativos as tabelas de memória de cálculo, onde é possível obter informações das 
categorias profissionais, remunerações, postos de trabalho, quantitativo, carga horária 
diária e mensal, dentre outros. 
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3) “O sindicato, por meio da sua convenção coletiva da Bahia desautoriza 
proporcionalidade de salário com base em carga horária e remuneração abaixo do 
salário mínimo. E alguns colaboradores que estão com carga horária de 20hs ficarão 
com remuneração abaixo do mínimo. Poderá de fato ser feito assim, ou deve ser 
apresentado salário mínimo nesses casos?” 
 
R = Não vislumbramos dentro, das normas legais, a suposta “desautorização”. Pode 
ser feito o pagamento proporcional à jornada. A CCT 2020/2021, NÚMERO DE 
REGISTRO NO MTE: BA000016/2020, autoriza a proporcionalidade logo na cláusula 
terceira. Além disso, ela também é autorizada pelo art. 58-A da CLT: 
 

Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 
exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, 
ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a 
possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais 
§ 1o  O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas 
funções, tempo integral. 

 
No judiciário trabalhista, essa questão já é objeto da Orientação Jurisprudencial nº 358 
da SBDI I do TST: 
 

I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão 
constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento 
do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. 

 
No caso específico, a única vedação existente na CCT é para jornada de turnos 
ininterruptos de 12h de trabalho com 36h de descanso. 
 
Assim, não há ilegalidade na fixação de salário proporcional à jornada no presente 
caso. 
 
 
4) “Qual a lista dos postos que deverão ser apresentados para a licitação em questão? 
Qual a quantidade destes?” 
 
R = Foi observado que devido a equívoco não foram publicados todos os anexos 
relativos as tabelas de memória de cálculo, onde é possível obter informações das 
categorias profissionais, remunerações, postos de trabalho, quantitativo, carga horária 
diária e mensal, dentre outros. 
 
Portanto, a presente licitação será suspensa e republicado o edital em sua forma 
completa para que os interessados possam ter acesso a todas informações 
necessárias à elaboração da sua proposta. 
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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. 
 
Desta forma, será realizada a republicação do Edital do PE nº 006/2021 em sua forma 
completa, permanecendo inalteradas as demais informações e dados constantes no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, com marcação de nova data e hora para 
sessão do pregão. 

 
Nos termos do item 23.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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Condeúba – BA, 04 de maio de 2021. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 
 
 
Pregão Eletrônico nº 006/2021 
Processo Administrativo nº 020/2021 
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma 
contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a 
serem executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Condeúba. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa CENTRAL SERV 
CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA, em 01/05/2021, através de e-mail 
enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 23.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
O aviso de abertura do presente processo licitatório foi publicado em 20 de abril de 
2021 com sessão marcada para 05 de maio de 2021. 
 
Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
1) “SOLICITO AS QUANTIDADES DE CADA SERVIÇO A SER LICITADO, O EDITAL 
NÃO CONTEM AS QUANTIDADES DE CADA SERVIÇO.” 
 
R = Foi observado que devido a equívoco não foram publicados todos os anexos 
relativos as tabelas de memória de cálculo, onde é possível obter informações das 
categorias profissionais, remunerações, postos de trabalho, quantitativo, carga horária 
diária e mensal, dentre outros. 
 
Portanto, a presente licitação será suspensa e republicado o edital em sua forma 
completa para que os interessados possam ter acesso a todas informações 
necessárias à elaboração da sua proposta. 
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2) “O ITEM DO EDITAL FALA: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a  
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. LOGO EM OUTRO ITEM 
DO EDITAL DIZ: 10.2.3. Deverá constar o prazo de validade da proposta de preços de 
120 (cento e vinte) dias, contados da data da realização do certame. Se por falha do 
proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada 
válida por 120 (cento e vinte) dias independentemente de qualquer outra manifestação, 
ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de decorrido o prazo 
estabelecido. QUAL A VALIDADE DA PROPOSTA, 120 (CENTO E VINTE) DIAS OU 
60 (SESSENTA) DIAS?” 
 
R = O prazo de 120 dias conforme constante no item 10.2.3 do Edital está equivocado, 
o prazo que deverá ser considerado é o de 60 dias conforme item 6.5. O edital será 
retificado. 
 
 
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. 
 
Desta forma, será realizada a republicação do Edital do PE nº 006/2021 em sua forma 
completa, permanecendo inalteradas as demais informações e dados constantes no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, com marcação de nova data e hora para 
sessão do pregão. 

 
Nos termos do item 23.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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Condeúba – BA, 04 de maio de 2021. 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO III 
 
 
Pregão Eletrônico nº 006/2021 
Processo Administrativo nº 020/2021 
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma 
contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a 
serem executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Condeúba. 
 
 
Pedido de Esclarecimento apresentado pelo Sr. Caio Amorim - Grupo Gema, em 
04/05/2021, através de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".  
 
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 23.5 do Edital: "Os pedidos de 
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
licitacaocondeuba@gmail.com"  
 
O aviso de abertura do presente processo licitatório foi publicado em 20 de abril de 
2021 com sessão marcada para 05 de maio de 2021. 
 
Portanto, intempestivo o pedido de esclarecimento.  
 
Desta feita, em virtude da ausência de requisito para admissibilidade do pedido de 
esclarecimentos tornou-se precluso o direito de esclarecimento, que, por conseguinte, 
inviabilizaria a análise do mérito do pedido de esclarecimento. 
 
No entanto, para fins de esclarecimentos, esta Pregoeira adentrará no mérito da 
questão. 
 
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:  
 
 
1) “Quantidade de pessoal ou horas para execução do serviço.” 
 
R = Foi observado que devido a equívoco não foram publicados todos os anexos 
relativos as tabelas de memória de cálculo, onde é possível obter informações das 
categorias profissionais, remunerações, postos de trabalho, quantitativo, carga horária 
diária e mensal, dentre outros. 
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Portanto, a presente licitação será suspensa e republicado o edital em sua forma 
completa para que os interessados possam ter acesso a todas informações 
necessárias à elaboração da sua proposta. 
 
 
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. 
 
Desta forma, será realizada a republicação do Edital do PE nº 006/2021 em sua forma 
completa, permanecendo inalteradas as demais informações e dados constantes no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, com marcação de nova data e hora para 
sessão do pregão. 

 
Nos termos do item 23.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021, “As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.” 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
 
IMPUGNANTE: PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI 
 
IMPUGNADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA 
 
 
 
 
 
DECISÃO. 
Vistos etc. 
 
 
 
 
 
 
A empresa PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 05.025.180/0001-80 
moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 
006/2021, alegando que há irregularidade na composição de salário e benefícios e a 
contemplação exclusiva de licitantes tributados com base no lucro presumido e que 
estão sujeitos à alíquota de 0,65 para o PIS e 3% destinada à COFINS. 
 
Com vista dos autos a Pregoeira emitiu Despacho opinando pela procedência parcial 
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 006/2021 ocorreu em 20/04/2021 com previsão de realização do 
certame para 05/05/2021.  
 
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. 
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Conforme o item 23.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021 cabe à Pregoeira, 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
O pedido de impugnação foi encaminhado em 29 de abril de 2021, portanto, dentro do 
prazo cabível. 
 
 
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 
 
A impugnante insurge contra o Edital do PE nº 006/2021 devido a composição de 
salário e benefícios e a contemplação exclusiva de licitantes tributados com base no 
lucro presumido e que estão sujeitos à alíquota de 0,65 para o PIS e 3% destinada à 
COFINS. 
 
Nesse sentido, pugna pela retificação do Edital para que sejam fixados valores de 
salários de adicional de férias acordo com a CLT e a Convenção Coletiva da Categoria 
do trabalhador e de modo a permitir a participação no certame de empresas tributadas 
a partir do lucro real. 
 
 
3. DA DECISÃO: 
 
Diante do entendimento e normas legais, cumpre mencionar sobre à composição de 
salário e benefícios dos profissionais, vejamos o item 24 do Edital: 

 
24. DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS 
PROFISSIONAIS. 
24.1. Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da 
União - TCU (Acórdãos TCU n.º 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 
1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), as 
LICITANTES, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar as 
seguintes regras, sob pena de desclassificação: 

 
24.1.1. Os salários-base, bem como os demais benefícios, não poderão ser 
inferiores 
aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos 
quais as LICITANTES e os profissionais estejam vinculados, as quais se 
encontram discriminadas no QUADRO 03. 

 
A empresa licitante deve apresentar proposta de preço através da qual seja 
discriminado em planilha todos os itens que compõem aquele valor global com vistas a 
compor o preço final a ser ofertado no certame, dentre eles o salário a ser pago aos 
colaborares que executarão o serviço objeto do contrato administrativo.  

 
Sobre a proposta de preço, vejamos o contido nos itens 23.4.1 e 23.4.2 do Edital: 
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23.4.2. A LICITANTE deverá encaminhar, junto com as planilhas, uma cópia 
dos  
Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, 
afetas à cada categorias.   
 
23.4.3. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com 
salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, 
transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos 
necessários à sua composição. 

 
Da análise das alegações apresentadas pela Impugnante é possível constatar a 
pertinência de parte das alegações apresentadas quanto a composição de salário e 
benefícios dos profissionais. 
 
Ocorre que já consta no Termo de Referência a verba relativa as férias, gozadas 
(módulo 1, grupo B, item B9) ou indenizadas (módulo 1, grupo C, item C3), sendo certo 
que o valor do terço constitucional compõe a remuneração das férias (art. 7º, XVII, da 
Constituição Federal) e deve ser considerado dentro deste encargo. O percentual, 
contudo, deve ser ajustado em consonância com a IN 05/2017, para contemplar 
também o terço de férias (9,075% + 3,025%). 

 
Em relação ao auxílio alimentação, apesar de constar no Termo de Referência (módulo 
3, item II), vê-se que na planilha de referência de memória de cálculo – 40h, há a 
seguinte informação: 

 
Vale Refeição: Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso 
concreto não justifica o pagamento de auxilio alimentação, uma vez que os 
funcionários contratados terão o tempo necessário para se alimentarem em suas 
próprias residências.        

      

Nesse ponto, consoante argumentado pela Impugnante, no caso da CCT do 
SINDLIMP-BA, há obrigação normativa de fornecimento de auxílio alimentação para os 
empregados que laborem em jornada superior a 06 horas, o que abarca aqueles 
contratados para o regime de 8h diárias/44h semanais. 

 
A exceção, contida no parágrafo primeiro da Convenção Coletiva, é apenas para os 
casos em que a alimentação é fornecida pelo próprio empregador, não abarcando a 
hipótese descrita na planilha de referência, de tempo necessário para alimentação na 
própria residência. 

 
Desse modo, conclui-se que os valores dos salários discriminados no Termo de 
Referência terão de contemplar a integralidade de benefícios discriminados na 
convenção coletiva de trabalho aplicada à categoria, e, com isso, há de ser procedido o 
imediato reparo da planilha de referência para fazer constar também o valor do auxílio 
alimentação, ao menos em relação ao desenvolvimento de atividades em jornada de 8h 
diárias/44h semanais.  
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Por outro lado, cabe sobrelevar a inexistência de razão à Impugnante quanto a 
alegação de existência de exigência no Edital incompatível com o princípio da 
competitividade na licitação pública no tocante à suposta restrição do regime tributário. 

 
Alega a Impugnante que o edital estaria a permitir a participação apenas de empresas 
optantes pelo regime de lucro presumido, ferindo assim o princípio da isonomia e a 
competitividade do certame. 

 
A alegação de ferir a isonomia não está fundamentada em ato normativo ou sequer 
jurisprudência. A Impugnante esquece que a Administração Pública deve pautar-se 
pelo princípio da legalidade, conforme art. 3º caput da Lei nº 8666/93 e art. 37 caput da 
Constituição Federal, e que justamente a defesa deste princípio é que permite a 
isonomia.  

 
O texto da impugnação não aponta nenhum item do instrumento convocatório que 
fizesse verdadeira proibição à participação de empresas em função de regime de 
tributação, justamente porque não há qualquer restrição nesse sentido no instrumento 
convocatório. 

 
Em verdade, o Edital não restringe a competitividade justamente por não limitar a 
participação das empresas, pois expressamente não proibiu, por exemplo, a 
participação de empresa enquadradas neste ou naquele regime de tributação.  

 
Tanto é assim que constou do Edital, nos itens 23.10 e 23.10.1: 

 
23.10. Na formulação de sua proposta, a LICITANTE deverá observar ainda o 
regime de tributação ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas 
de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 
10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU n.º 2.647/2009 - Plenário). 

 
23.10.1. A LICITANTE deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu 
regime de tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e 
da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária. 

 
Está claro que não há qualquer limitação à participação de licitantes em razão do 
regime tributário, tanto é que o item 23.10 determina que o regime tributário seja 
observado pela licitante na formulação da proposta, apresentando ainda comprovação 
do regime aplicável para fins de conferência das alíquotas de PIS e COFINS. 

 
A comprovar a completa inexistência de restrição, veja-se ainda que os itens 23.10.2 a 
23.10.4 tratam de orientações para empresas inseridas no regime não-cumulativo de 
PIS/COFINS, regime este que não é aplicável às empresas optantes pelo Lucro 
Presumido, conforme art. 8º, II, da Lei 10.637/2002 e art. 10, II, da Lei 10.833/2003. 
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Registre-se que não é exigível que o edital apresente diferentes planilhas de modo a 
abarcar todas as hipóteses de regimes tributários possíveis (Acórdão TCU nº 
3472/2015 – 2ª Câmara do TCU), bastando que a licitante formule sua proposta de 
acordo com o regime ao qual é vinculada. 
 
 
4. CONCLUSÃO  
 
Por todo o exposto, o opinativo é pela PROCEDÊNCIA PARCIAL  da impugnação 
apresentada pela empresa PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
05.025.180/0001-80 para serem implementadas as modificações acima apontadas, 
visando que os valores dos salários discriminados no Termo de Referência 
contemplem a integralidade de benefícios discriminados na convenção coletiva de 
trabalho. 
 
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. 
 
Tendo em vista que as referidas alterações afetam a formulação das propostas, o 
certame deverá ser marcado para uma nova data.  
 
Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e 
anotações devidas. 
 
 
Condeúba – BA, 04 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 
Pregoeira 
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MUNICÍPIO DE CONDEÚBA 
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
13.694.138/0001-80
Decreto  Nº 0000011/2021 
MAIO / 2021 

DECRETO Nº 0000011/2021, 04 de maio de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 152.338,50
(cento e cinqü  enta e dois mil trezentos e trinta e oito reais  e
cinqü  enta  centavos), para os fins que se especifica e da
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

2.148 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – APOIO A CULTURA

33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 152.338,50099700Fonte:
Total do Projeto/Atividade 152.338,50

Total da Unidade 152.338,50

Total 152.338,50

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal
No. 4.320/64,

I - Superávit R$ 152.338,50 (cento e cinqü  enta e dois mil trezentos e trinta e oito reais  e cinqü  enta  centavos)

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Decretos
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DECRETO N.º 089 DE 04 DE MAIO DE 2021 

Estabelece o Plano de Adequação do 
Município de  CONDEÚBA , para atender o 
padrão mínimo de qualidade do Sistema 
Único e Integrado de Execução 
Orçamentária , Administração Financeira e 
Controle - SIAFIC, nos  termos do parágrafo 
único , do art. 18º, do Decreto Federal nº 
10.540, de 5 de novembro de 2020 . 

O Prefeito do Município de CONDEÚBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal , e CONSIDERANDO a determinação 
contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de CONDEÚBA o Plano de Adequação , 
constante do anexo único , que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade 
de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária , Administração 
Financeira e Controle - SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. 

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e 
gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação , com 
ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e 
demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias , Fundações , 
Fundos Especiais, resguardada as correspondentes autonomias, estabelecidas em lei. 

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município , mesmo que estes 
permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. 

§ 2º  - Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade 
/consórcio/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados 
do SIAFIC do município de CONDEÚBA, caso não  utilize  o mesmo  sistema já  
implementado pelo  poder executivo municipal, pelo qual responderá na esfera 
municipal e junto aos demais órgão de controle. 

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a 
administração orçamentária, financeira e patrimonial , além de controlar e permitir a 
evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público , dos Órgãos de que trata o 
caput deste artigo. 

Art.3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a 
implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos 
seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo : 

• Secretaria de Finanças 
• responsável pela Contabilidade 
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• Secretaria de Administração 

Art. 4º Fica instituído no âmbito do município de CONDEÚBA, o plano de ação para 
verificação e instituição dos requisitos mínimos e funcionamento do SIAFIC na forma do 
anexo I deste decreto.  

Art. 5º Os Órgãos envolvidos no processo podem através de atos próprios envolver um 
ou mais agentes vinculados ou não a suas estruturas, tendo em vista garantir as 
condições necessárias a implantação do SIAFIC neste município, inclusive com a 
instituição de comissões que acharem necessário. 

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência até  de 
31 de dezembro de 2023, em conformidade com Decreto Federal nº 10.540/2020. 

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Condeúba(BA), 04 de maio de 2021. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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1

Levantar informações dos insumos/serviços/recursos 

financeiros necessários à implantação e concepção do 

SIAFIC local.

01/04/2021 30/06/2021

Contabilidade e 

Departamento de Tecnologia 

da Informação

Responsável pela 

Contabilidade do poder 

executivo

Identificar os requisitos e bens e insumos

disponibilizados afim de coletar informações

necessárias ao fornecimento de bens

materiais e imateriais necessários a

implantação do SIAFIC

Fazer Relação de Materiais, estruturas e

softwares atuais afim de identificar,

necessidades, adequações de

infraestruturas físicas e logicas para

correta implantação do SIAFIC

2

Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) 

as ações necessárias elaboração do projeto e 

consecução do sistema.

01/05/2021 31/08/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Incluir possível créditos orçamentários nas

respectivas LOAS afim de possibilitar,

aquisições e contratações necessárias a

implantação do SIAFIC

Incluir dotações na Lei Orçamentária

3

Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de 

implantação do SIAFIC, com base nos layouts 

disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.

01/05/2021 31/12/2021
Contabilidade e Controladoria 

Municipal

Responsável pela 

Contabilidade do poder 

executivo - Controlador

Detalhar as condicionantes a efetiva

implementação do SIAFIC, em um plano

executivo, capaz de definir parâmetros e

métodos a serem utilizados na avaliação

Elaborar plano de ação executivo, em

conformidade com presente plano de

ação descrevendo a metodologia

necessária, para avaliação de

conformidade e estruturação 

4

Dotar orçamentariamente (LDO e LOA  de 2022), as 

ações (projetos e atividades) com os gastos 

necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as 

fontes de recursos.

01/04/2021 01/09/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Incluir possível créditos orçamentários nas

respectivas LOAS afim de possibilitar,

aquisições e contratações necessárias a

implantação do SIAFIC

Incluir dotações na Lei Orçamentária

5

Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições 

de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc., 

necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os 

principais sistemas estruturantes.

01/10/2021 31/12/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração
Garantir legalidade nas aquisições

necessárias a implementação do SIAFIC

Realização dos processos licitatórios,

inexigibilidades e dispensa necessárias a

aquisição de bens, serviços e insumos

6

Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas 

estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, 

almoxarifado, etc. .

01/08/2022 31/12/2022
Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração e 

Finanças

Garantir padrões mínimos de integração

entre os diversos sistemas que impactam na

gestão orçamentária e patrimonial

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

7
Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de 

dados é compartilhada entre os seus usuários. 
01/01/2022 31/12/2023

Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração e 

Finanças

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

8

Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta 

e a extração de dados e de informações de maneira 

centralizada.

01/01/2022 31/12/2023
Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração e 

Finanças

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

9
Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo 

Poder Executivo.
01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

10

Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos 

relacionados com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. 01/01/2023 01/01/2023 Secretaria de   Administração Secretárioo de Administraçã

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 
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POR QUÊ COMO 

Prefeitura Municipal de Condeúba

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
 Anexo único do Decreto nº 89 de 04/05/2021

2022 2023
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TIPO ITEM
2021

AÇÃO 
QUANDO 

ONDE QUEM POR QUÊ COMO 

Prefeitura Municipal de Condeúba

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
 Anexo único do Decreto nº 89 de 04/05/2021

2022 2023

12
Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, 

integração, importação e exportação de dados;
01/06/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Evitar retrabalho na exportação de dados e

qualificar o processo de envio e recebimento

de informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

13

Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que 

garantem a Integridade, a Confiabilidade, a 

Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

14

Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do 

Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis 

que deram origem aos registros;

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

15

Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos 

usuários por segregação de funções, para controle ou 

consulta e também de acesso aos dados das demais 

Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado 

Digital e codificação própria e intransferível)

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração
Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

16

Garantir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados 

seja dado por autorização de superiores do 

administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo 

de responsabilidade e  que seja realizado login através 

de CPF e Senha ou Certificado Digital

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos e das informações

inseridas

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

17

Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para 

controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas 

pelos Usuários com a identificação do CPF, operação 

Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários 

permitidos

01/01/2023 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos e das informações

inseridas

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

18

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os 

bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as 

despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a 

execução das receitas e despesas orçamentárias, bem 

como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua 

variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de 

convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. 

Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) -

VII. demonstrações contábeis, relatórios e 

demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e 

financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. 

origem e destinação dos recursos legalmente 

vinculados

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC
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TIPO ITEM
2021

AÇÃO 
QUANDO 

ONDE QUEM POR QUÊ COMO 

Prefeitura Municipal de Condeúba

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
 Anexo único do Decreto nº 89 de 04/05/2021

2022 2023

19 Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup 01/01/2022 28/02/2022 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações

evitando-se perda de dados por corrupção de

meios não físicos ou danos materiais ao

equipamento

Estabelecer protocolos de segurança de

dados e informações

20

Assegurar que a sociedade tenha acesso às 

informações sobre a execução orçamentária e 

financeira em meio eletrônico que possibilite amplo 

acesso público.

01/01/2023 31/12/2023 Secretária de Finanças Secretário de Finanças

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência

21

Atestar que as Informações são disponibilizadas em 

tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de 

informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à 

data do registro contábil.

01/01/2023 31/12/2023 Secretária de Finanças Secretário de Finanças

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência

22
Assegurar que as informações disponibilizadas pelo 

SIAFIC observam as questões de acessibilidade
01/06/2023 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Garantir mecanismos de acessibilidade

através da utilização de softwares e

interfaces compatíveis com usuários com

necessidades especiais

23
Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD)
01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações

evitando-se perda de dados por corrupção de

meios não físicos ou danos materiais ao

equipamento

Estabelecer protocolos de segurança de

dados e informações

24

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em 

meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA

I. execução

II. Classificação orçamentária, com a especificação da 

unidade orçamentária, da função, da subfunção, da 

natureza da despesa, do programa e da ação e da 

fonte dos recursos que financiou o gasto.

III. desembolsos independentes da execução 

orçamentária

IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu 

respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios 

previdenciários

V. convênios realizados, com o número do processo 

correspondente, o nome e identificação por CPF ou 

CNPJ do convenente, o objeto e o valor

VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com 

o número do respectivo processo bem ou serviço 

adquirido, quando for o caso

b- RECEITA :

I. previsão na LOA

II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal

III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários

IV. recolhimento

V. classificação orçamentária, com a especificação da 

natureza da receita e da fonte de recursos

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência
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TIPO ITEM
2021

AÇÃO 
QUANDO 

ONDE QUEM POR QUÊ COMO 

Prefeitura Municipal de Condeúba

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
 Anexo único do Decreto nº 89 de 04/05/2021

2022 2023

25

Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro 

contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar 

o patrimônio da entidade.

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

26

Assegurar que o registro representa integralmente o 

fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. 01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

27

Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme 

partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda 

corrente nacionais.

01/01/2022 28/02/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

28

Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e 

demais demonstrativos contábeis em consonancia as 

regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado 

ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas 

Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma 

individual e consolidada, e que ficam à disposição dos 

usuários e dos órgãos de controle interno e externo.

01/01/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

29

Assegurar que os registros contábeis são efetuados de 

forma analítica e reflete a transação com base em 

documentação de suporte.

01/01/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

30

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: 

I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta 

creditadaIV. histórico da transação- com referência à 

documentação de suporte, de forma descritiva ou por 

meio do uso de código de histórico padronizadoV. 

valor da transaçãoVI. número de controle dos registros 

eletrônicos que integrem um mesmo lançamento 

contábil.

01/01/2022 01/06/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

31
Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos 

registros por centros de custos.
01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

32

Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização 

apenas na exportação de dados II. registro cuja data 

não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. 

alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do 

Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que 

refaçam os lançamentos contábeis em momento 

posterior ao fato contábil ocorrido.

01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC
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TIPO ITEM
2021

AÇÃO 
QUANDO 

ONDE QUEM POR QUÊ COMO 

Prefeitura Municipal de Condeúba

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
 Anexo único do Decreto nº 89 de 04/05/2021

2022 2023

33
Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do 

mês anterior.
01/06/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

34

Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de 

Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior 

(inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).

01/01/2023 31/01/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

35

Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o 

fechamento dos Balanços e outras informações com 

periodicidade Anual.

01/01/2023 29/02/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

36
Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis 

após o balancete encerrado.
01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC
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CONDEÚBAMunicípio

Ente Prefeitura Municipal de Condeúba

Decreto Nº 89
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Registro de Preços

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 o Edital de 
abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2021 do tipo menor preço Global, cuja 
sessão pública será no dia 13/05/2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de Preços para 
Aquisição de Serviços de Roçagem de Estradas Vicinais, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14
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DECRETO MUNICIPAL Nq 130, DE 29 DE ABRIL DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE MARGEM
DE CONSIGNAÇÃO PARA EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS E FINANCEIROS. 

 
 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do município de Ibiassucê, Estado da Bahia, no uso de

suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal
8213/91, Lei Federal nº 10.820/2003 e Lei Federal 14.131/2021, a qual ampliou, em percentual,
a margem de consignação para empréstimos pessoais e financeiros. 

 
DECRETA: 

 
            Art. 1º. Fica alterada a redação dos §1º e §2º do art. 2º do Decreto Municipal 067/2020
passando a vigorar a seguinte redação:  
 

³Art. 2º. [...] 
 
§1º. A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não 
poderá exceder ao equivalente a trinta e cinco por cento (35%) da base de
cálculo descrito no item IV do art. 2º deste decreto, sem prazo de vigência. 
 
§2º. As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas e não 
somam no limite de trinta e cinco por cento (35%) estabelecido no §1º deste
artigo.´ 

 
 
 Art. 2º. Fica alterada a redação dos §1º do art. 10 do Decreto Municipal 067/2020
passando a vigorar a seguinte redação: 
 

³§1º. No caso de exoneração/demissão/desligamento dos servidores
públicos, o Município responsabiliza-se pela retenção das verbas rescisórias
para quitação/amortização do(s) empréstimo(s), até o limite de 35% (trinta e
cinco por cento), repassando os devidos valores para a instituição financeira
mediante crédito na conta corrente especificada. ³ 

 
  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigo na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de lbiassucê, em 29 de abril de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito de Ibiassucê-BA 
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2.1 CONTRATO DE ADESÃO Nº. 112-A/2021 

CONTRATO DE ADESÃO Nº 112-A/2021 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19.004 PREGÃO Nº. 623/2020 
 

CONTRATANTE : O MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de
direito interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça
Oliveira Brito, 100, Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representada pelo Sr. FRANCISCO
ADAUTO REBOUÇAS PRATES, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, portador
da carteira de identidade nº 0064365603, CPF nº 020.449.785-04, residente e domiciliado nesta
cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000. 
 
CONTRATADA : VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº
11.308.834/0001-85, estabelecida na Avenida José Candido da Silveira, nº 2100 - Sala 36,
Horto Florestal - 31035-536, BELO HORIZONTE - MG. 
 
OBJETO: Aquisição de: (teste rápido imunocromatográfico, para detecção de antígenos para
Coronavírus - SARS COV - 2), objetivando a detecção rápida em possível paciente deste
município de Ibiassucê Bahia. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e
terá seu término em 30 de junho de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é representado pela importância de R$ 12.450,00
(doze mil, quatrocentos e cinquenta reais).   
 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê- BA, 07 de abril de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ  
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66 
Francisco Adauto Rebouças Prates 

CONTRATANTE 
 
 

ROSANIA SANTOS ALMEIDA 

Secretária e Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 
 

VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 
 CNPJ: 11.308.834/0001-85 
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2.2 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 113/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 
113/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBIASSUCÊ E O SR LINDOMAR ALVES FERNANDES. 
 

OBJETO: Locação de Veículo tipo Micro-ônibus, com motorista, capacidade mínima 15 assentos destinado ao 
transporte dos estudantes universitários do município para a cidade de Guanambi, no período noturno, de segunda 
a sábado. 
VALOR: 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                                                Lindomar Alves Fernandes ± Contratado 

2.3 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 114/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 114/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA EDITE DE SOUZA 
FERNANDES DUCA.  
 

OBJETO: Locação de veículo tipo Micro-ônibus, com motorista, capacidade mínima 15 assentos destinado ao 
transporte dos estudantes universitários do município para a cidade de Caetité, no período matutino, de segunda a 
sexta. 
VALOR: R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                                               Edite de Souza Fernandes Duca ± Contratada 

2.4 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 115/2021 

 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 115/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR EDIELSON FARIAS 
BRITO. 
 

OBJETO: Locação de veículo tipo Micro-ônibus, com motorista, capacidade mínima 24 assentos destinado ao 
transporte dos estudantes universitár ios do município para a cidade de Caetité e Guanambi nos períodos matutino 
e vespertino, de segunda a sexta. 
VALOR: R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Edielson Farias Brito ± Contratado 
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2.5 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 116/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 116/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR MARCELO 
RODRIGUES MACEDO. 
 

OBJETO: Locação de veículo tipo Micro-ônibus, com motorista, com capacidade mínima de 15 assentos, 
destinado ao transporte de estudantes do ensino técnico para a cidade de Caculé, no período noturno. 
VALOR: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Marcelo Rodrigues Macedo- Contratado 

2.6 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 117/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 117/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR ELIANO FREITAS DA 
SILVA. 
 

OBJETO: Locação de veículo utilitário tipo pick-up, com capacidade mínima de 600 kg, com motorista, destinado 
ao suporte às maquinas do município durante os serviços de manutenção das estradas vicinais e outros serviços 
pertinentes, dando suporte com combustível, manutenção das máquinas, alimentação e transporte dos operadores. 
VALOR: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante  
                              Eliano Freitas Da Silva ± Contratado 

2.7 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 118/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 118/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR HIATA ANDERSON 
PEREIRA GONDIM. 
 

OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo utilitário pick-up, sem motorista, capacidade mínima de 600 kg, 
destinado à Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos, destinados aos serviços de obras, manutenção de 
abastecimento de água, manutenção de iluminação. 
VALOR: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Hiata Anderson Pereira Gondim ± Contratado 
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2.8 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 119/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 119/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR DENILSON LIMA 
FARIAS.  
 

OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo utilitário pick-up, sem motorista, capacidade mínima de 600 kg, 

destinado à Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos, destinados aos serviços de obras, manutenção de 

abastecimento de água, manutenção de iluminação. 

VALOR: R$ 18.000,00(dezoito mil reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                             Denilson Lima Farias- Contratado 

2.9 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 120/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 120/2020 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA VÂNIA MARIA DE 
BRITO ALMEIDA.  
 

OBJETO: Locação de 01 (um) veículo tipo utilitário pick-up, sem motorista, capacidade mínima de 600 kg, 
destinado à Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos, destinados aos serviços de obras, manutenção de 
abastecimento de água, manutenção de iluminação. 
VALOR: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Vânia Maria de Brito Almeida ± Contratada 

2.10 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 121/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 121/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR JAMILTON 
GUIMARÃES GOMES 
 

OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo utilitário pick-up, sem motorista, capacidade mínima de 600 kg, 
destinado a secretaria de educação para atender a demanda exigida. 
VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Jamilton Guimarães Gomes ± Contratado 
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2.11 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 122/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 122/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA THAMARA FARIAS 
DA SILVA TEIXEIRA FIALHO.  
 

OBJETO: Locação de Caminhão de carroceria aberta com capacidade mínima de 4.000 kg para atender as 
necessidades solicitadas pela Sec. De Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social. 
VALOR: R$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais) 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante 

Thamara Farias Da Silva Teixeira Fialho ± Contratada 

2.12 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 123/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 123/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA VERA RIBEIRO 
VIEIRA. 
 

OBJETO: Locação de caminhão Pipa, tanque com capacidade mínima de 8.000 lts, com motorista, destinado à 
limpeza das fossas sépticas públicas (hospital, escolas, mercado municipal, fossas coletivas, etc), do município de 
Ibiassucê. 
VALOR: 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). 

DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Vera Ribeiro Vieira ± Contratada 

2.13 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 124/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 124/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR JURANDIR DA SILVA.  
 

OBJETO: Locação de 01 (um) veículo de passeio, 5 portas, motor potência máxima de 1600cc, veículo em perfeito 

estado de conservação, com ar condicionado, sem motorista, para atender a Secretaria de Infraestrutura e Serv. 

Públicos. 

VALOR: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Jurandir da Silva ± Contratado 
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2.14 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 125/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 125/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR WENDERSON NOVAIS 
DE BRITO. 
 

OBJETO: Locação de 01 (um) veículo de passeio, 5 portas, motor potência máxima de 1600cc, veículo em perfeito 
estado de conservação, com ar condicionado, sem motorista, para atender a Secretaria de Administração e 
Finanças. 
VALOR: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Wenderson Novais De Brito ± Contratado 

2.15 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 126/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 126/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR ANTÔNIO MARCOS 
TEIXEIRA. 
 

OBJETO: Locação de veículo tipo Van, com motorista, com no mínimo 15 assentos destinado ao transporte de 
pacientes em processo de tratamento de saúde na cidade de Vitória da conquista. 
VALOR: R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Antônio Marcos Teixeira ± Contratado 

2.16 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 127/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 127/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA CLAUDIA REGINA 
RODRIGUES PIRES DOS SANTOS. 
 

OBJETO: Locação de veículo com capacidade para 5 passageiros, com motorista, para transporte de pacientes 
com tratamento de hemodiálise dos povoados de Brasilândia e Santo Antônio até a sede do município de Ibiassucê. 
VALOR: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante 
                              Claudia Regina Rodrigues Pires dos Santos ± Contratada 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 6904 de Maio de 2021

2.17 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 128/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 128/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR JOSÉ CARLOS 
SILVEIRA PEREIRA. 
 

OBJETO: Locação de veículo tipo pick-up, com motorista, utilitário com capacidade mínima de 1.000 kg, 
destinado ao transporte da merenda escolar e do leite para o Programa Fome Zero nas Escolas da Rede Municipal 
de Ensino (Sede e Comunidades) deste município. 
VALOR: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              José Carlos Silveira Pereira ± Contratado 

2.18 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 129/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 129/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR JOÃO BATISTA 
OLIVEIRA LIMA. 
 

OBJETO: Locação de veículo tipo pick-up, com motorista, utilitário com capacidade mínima de 1.000 kg, 
destinado ao transporte de material de construção da Secretaria de Infraestrutura deste município. 
VALOR: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              João Batista Oliveira Lima ± Contratado 

2.19 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 130/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 130/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E A SRA. MARCIA AMORIM 
DOS SANTOS TEIXEIRA. 
 

OBJETO: Locação de caminhão tipo caçamba, com capacidade mínima de 3.000 kg sem motorista destinado a 
limpeza pública e demais demandas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Marcia Amorim Dos Santos Teixeira ± Contratada 
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2.20 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 131/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 131/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR MARCIO NOÉ BRITO 
FONSECA. 
 

OBJETO: Locação de veiculo tipo Van, com motorista, capacidade mínima de 15 passageiros, destinado a serviços 
eventuais da Educação, Cultura, Esporte e Saúde. 
VALOR: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Marcio Noé Brito Fonseca ± Contratado 

2.21 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 132/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N°. 132/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ E O SR DOUGLAS SOUSA 
FROES. 
 

OBJETO: Locação de veiculo de passeio, com 5 lugares, motor de potência máxima de 160cv, veiculo em perfeito 
estado de conservação, para levar professores para o povoado de santo Antônio a serviço da Secretaria de 
Educação. 
VALOR: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). 
DATA DE ASSINATURA: 15 de abril de 2021 
DATA DE VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021. 
ASSINATURAS: Francisco Adauto Rebouças Prates ± Contratante   
                              Douglas Sousa Froes ± Contratado 
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2.22 EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 133/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 133/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2021 

 
CONTRATANTE : O MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito 
interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça Oliveira Brito, 100, 
Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representada pelo Sr. FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 0064365603, CPF 
nº 020.449.785-04, residente e domiciliado nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP ± 46.390.000. 
 
CONTRATADA : BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob n° 10.197.423/0001-05, com sede à Rua Rio Grande do Norte, nº 130, Bairro: Brasília, na 
cidade de Guanambi/Ba, CEP: 46.430-000. 
 
OBJETO: Aquisição de material de consumo (álcool gel, máscaras descartáveis, Papel toalha e 
sabonete líquido), destinados à higienização e proteção dos servidores da Secretaria de Educação do 
município de Ibiassucê em virtude do COVID-19. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 42.527,90 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte 
e sete reais e noventa centavos). 
 
 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê - BA, 20 de abril de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ 
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66 
Francisco Adauto Rebouças Prates 

Contratante 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.945.969/0001-04,  
Isabela Andrade Rodrigues 

Contratante 

 
 

BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 10.197.423/0001-05 

Contratada 
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2.23 EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 134/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 134/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2021 

 
CONTRATANTE : o MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de direito 
interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça Oliveira Brito, 100, 
Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representada pelo Sr. FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 0064365603, CPF 
nº 020.449.785-04, residente e domiciliado nesta cidade de Ibiassucê-Ba, CEP ± 46.390.000. 
 
CONTRATADA : FERNANDO UNIFORMES EIRELI ± EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 
20.008.058/0001-51, com sede na cidade de Mandaguari-PR, Rua Atílio Manerba, n° 93, Parque 
Industrial II, Bloco 02, Módulo B, Sala 02, CEP: 86.975-000. 
 
OBJETO: Aquisição de material de consumo (álcool gel, máscaras descartáveis, Papel toalha e 
sabonete líquido), destinados à higienização e proteção dos servidores da Secretaria de Educação do 
município de Ibiassucê em virtude do COVID-19. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 4.590.00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais). 
 
 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê- BA, 20 de abril de 2021. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ 
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66 
Francisco Adauto Rebouças Prates 

Contratante 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.945.969/0001-04,  
Isabela Andrade Rodrigues 

Contratante 

 
FERNANDO UNIFORMES EIRELI ± EPP 

CNPJ: 20.008.058/0001-51 
Contratada 
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2.24 EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 135/2021 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2021 

 
CONTRATANTE : O MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de 
direito interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça 
Oliveira Brito, 100, Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representada pelo Sr. FRANCISCO 
ADAUTO REBOUÇAS PRATES, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, portador 
da carteira de identidade nº 0064365603, CPF nº 020.449.785-04, residente e domic iliado nesta 
cidade de Ibiassucê-Ba, CEP: 46.390.000. 
 
CONTRATADO : PAULO CASTRO FERNANDES JÚNIOR, inscrito no CPF: 038.408.545-
80, estabelecido na Praça Leonino Alves, nº 4521, Centro, Ibiassucê/Ba, CEP: 46.390-000. 
 
OBJETO: Prestação de serviços na manutenção de bombas e motores dos sistemas 
simplificados de água da zona rural do município. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e 
terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é representado pela importância de R$ 9.600,00 
(nove mil e seiscentos reais), sendo R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensal.  
 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê- BA, 30 de abril de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ  

CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

CONTRATANTE 

 

 

PAULO CASTRO FERNANDES JÚNIOR 

CPF: 038.408.545-80 

CONTRATADO 
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LEI Nº 217, de 04 de maio de 2021. 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 
remanejamento, transposição e transferência de 
recursos das dotações orçamentárias constantes da 
lei Orçamentária anual para 2021 e dá outras 
providências.  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento, transposição e 
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de uma fonte de recurso 
para outra e ainda de um órgão para outro, previstos na Lei Orçamentária Nº 202/2020, para o 
exercício financeiro de 2021, nos termos do Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal 
vigente. 
  
§ 1º - Os créditos suplementares por anulação de dotação decorrentes de remanejamento, 
transposição e transferência definidos neste artigo ficam autorizados até o limite estabelecido no 
Art. 8º da Lei Orçamentária Nº202 /2020. 
  
§ 2º - A abertura de créditos adicionais suplementares de que trata o caput deste artigo, se dará 
por Decreto do chefe do Poder Executivo. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacaraci,  
 
Em, 04 de maio de 2021.  
 
 
 
____________________________________ 
ANTÔNIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal  
 
 
 
_________________________ 
ADELMO GOMES PEREIRA 
Secretario de Administração 
 
 

 

LEI Nº 217, de 04 de maio de 2021. 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 
remanejamento, transposição e transferência de 
recursos das dotações orçamentárias constantes da 
lei Orçamentária anual para 2021 e dá outras 
providências.  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento, transposição e 
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de uma fonte de recurso 
para outra e ainda de um órgão para outro, previstos na Lei Orçamentária Nº 202/2020, para o 
exercício financeiro de 2021, nos termos do Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal 
vigente. 
  
§ 1º - Os créditos suplementares por anulação de dotação decorrentes de remanejamento, 
transposição e transferência definidos neste artigo ficam autorizados até o limite estabelecido no 
Art. 8º da Lei Orçamentária Nº202 /2020. 
  
§ 2º - A abertura de créditos adicionais suplementares de que trata o caput deste artigo, se dará 
por Decreto do chefe do Poder Executivo. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacaraci,  
 
Em, 04 de maio de 2021.  
 
 
 
____________________________________ 
ANTÔNIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal  
 
 
 
_________________________ 
ADELMO GOMES PEREIRA 
Secretario de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

PORTARIA Nº 03/2021 

 

“Dispõe sobre diretrizes, normas e períodos para a 
realização de novas matrículas e renovação para o 
ano letivo 2021 do Ensino Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos - EJA, na Rede Municipal de 
Ensino e dá outras providências.” 

 

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA , no uso de suas 
atribuições e considerando a necessidade de: orientar o processo de matrícula em todas as 
Unidades Escolares Municipais e estabelecer normas, procedimentos e cronograma para 
efetivação da matrícula do estudante na Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

RESOLVE:  
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

 

Art.1º Regulamentar, na forma disposta nesta Portaria, normas, procedimentos e cronogramas 
atinentes à renovação da matrícula e nova matrícula do 2º ano ao 9º ano do Ensino fundamental 
e Educação de Jovens e Adultos. 

 

§ 1º A matrícula de estudantes das unidades municipais ocorrerá na unidade escolar de 
vinculação do estudante. 

 

Art. 2º A unidade escolar deverá zelar pela fidedignidade na coleta de dados, registro dos 
documentos, correção dos dados necessários no ato da renovação e da matrícula conforme 
cronograma previsto no anexo I, evitando duplicidade ou registros incompletos. 

 

Art. 3º O estudante poderá ter sua matrícula cancelada durante o ano letivo, nos seguintes casos: 

I - por requerimento do interessado, pais ou responsável; 
II - por determinação superior, conforme legislação específica aplicável a cada caso. 
 

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 80 04 de Maio de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Art. 4º Cabe à unidade escolar, com acompanhamento da Secretaria da Educação, proceder à 
reorganização das turmas sob sua responsabilidade até o término da 1ª unidade. 

 

Art. 5º O estudante na faixa etária de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos deve ser obrigatoriamente 
matriculado no turno diurno, preferencialmente em unidade escolar próxima a sua residência. 

§ 1º A idade mínima para matrícula na educação de jovens e adultos é de 15 (quinze) anos para 
o ensino fundamental I. 

 

Art. 6º Fica estabelecido que o(a) educando(a) com Necessidades Educativas Especiais- NEE 
deverá ser matriculado(a) em unidade escolar regular. 

 

Art. 7º. No ato da matrícula, o estudante deve apresentar as seguintes documentações: 

I. Histórico Escolar ou atestado de escolaridade emitido pela escola de origem (deve ser 
substituído pelo Histórico em 30 dias); 

II. Cópia de Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade (RG) e CPF com os 
respectivos originais para fins de conferência; 
III. 02 (duas) fotos 3X4 atuais 

IV. Cópia legível e original para conferência com data recente do comprovante de residência 
(Água, luz, telefone fixo ou móvel, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV 
por assinatura); 
VI. Cartão do SUS 
VII. Cartão de Vacina atualizado.  

 

§ 1º Na forma da legislação vigente será aceito, excepcionalmente, atestado de escolaridade 
original, firmado pela Direção da Unidade Escolar, que deverá especificar a série, ano e 
disciplinas que o estudante cursou no ano letivo, devendo ser apresentado o histórico Escolar, 
impreterivelmente até 60 (sessenta) dias, sob pena de não validação da matrícula. 

 

§ 2º Haverá tolerância para a matrícula de candidatos à Rede Pública Municipal de Ensino, sem 
a Certidão de Registro Civil e que nunca frequentaram a escola, nos termos da Resolução do 
Conselho Estadual de Educação nº496/78, Art.11, §2º, para posterior regularização. 

 

Seção II 
Da Renovação da Matrícula 
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Art. 8º. Fica garantida a renovação da matrícula para continuidade do ensino dos estudantes 
que mantiveram frequência regular na mesma escola no ano letivo anterior ao da matrícula 
pleiteada. 

 

Art. 9º. A renovação da matrícula deve ser confirmada pelos pais ou responsáveis por aluno 
através de assinatura na ficha individual do aluno da Unidade Escolar e preenchimento de 
formulário específico, onde se encontra efetivada a matrícula do estudante. 

 

ERIVELTON GONÇALVES ALVES 
Secretário Municipal de Educação  

Decreto nº 07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 82 04 de Maio de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 
ANEXO I DA PORTARIA Nº . 03/2021 

 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2021  

Renovação: para todos os estudantes regularmente 
matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, no 
ano letivo de 2020 que permanecerão na mesma escola. 

04/05 a 07/05 de 2021 

Matrícula Nova: matrícula de novos alunos oriundos 
de outra Escola ou Rede de Ensino 

04/05 a 07/05 de 2021 

Matrícula Nova: alunos do 6º ano do Ensino 
fundamental 

06/05 e 07/05 de 2021 

 

 

 

 

 

 

ERIVELTON GONÇALVES ALVES 
Secretário Municipal de Educação  

Decreto nº 07/2021 
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DECRETO Nº 53 DE 04 DE MAIO DE 2021. 

“Institui no Município de Mortugaba, Estado da Bahia, 

restrições aos estabelecimentos comerciais e atividades de 

atendimento ao público, como medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e enfrentamento ao novo coronavírus 

causador da COVID-19, e dá outras providências”. 

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado da Bahia, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

  CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência 
do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n CoV);  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

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

  

CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença, e tentar quebrar ou diminuir a cadeia de transmissão do vírus; 

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

CONSIDERANDO os atuais dos indicadores no município – número de casos ativos e 
suspeitos, número de óbitos e considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI e o 
iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde, 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 20.324 de 19 de março de 2021 do Governo do Estado 

da Bahia, publicado no DOE, que instituiu medidas de enfrentamento ao novo 

coronavírus e restrição de circulação (Toque de recolher) noturna, entre outras,  

D E C R E T A

Art. 1º - Fica adotado por este Município de Mortugaba os termos do Decreto do Estado 
da Bahia número n. 20.324 de 19 de março de 2021, no que for aplicado aos Municípios, 
acrescendo as determinações constantes deste Decreto. 

§ 1º - fica estabelecido no âmbito do Município que as empresas das atividades não 
essenciais, desde que respeitem as regras de horário de funcionamento previstas no 
referido Decreto Estadual, podem trabalhar respeitando as regras de distanciamento 
social, não aglomeração e utilização de máscaras, devendo o responsável pelo 
estabelecimento controlar a entrada de pessoas. 

I - Os Salões de Beleza e similares deverão funcionar somente no atendimento individual 
e com horários marcados ficando proibida a espera em salas ou recepções; 

II - Ficam permitidas as atividades em igrejas e templos religiosos com controle de 
entrada das pessoas a no máximo 30% da capacidade, desde que respeitem as regras 
de horário de funcionamento previstas neste Decreto. 

III – As academias com controle de entrada das pessoas a no máximo 50% da 
capacidade do local, ou, devendo, além disso, proceder a higienização dos aparelhos de 
usuário para usuário, cobrar a utilização das máscaras, distanciamento entre as pessoas 
e proibir o compartilhamento de materiais.  
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IV - Os supermercados, açougues, quitandas, terão o horário de funcionamento mantido 
de forma reduzida para às 19h (dezenove horas) de segunda a sábado e fica proibido o 
funcionamento no domingo. 

V - Os restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias, terão o horário de funcionamento 
até as 21h (vinte e uma horas) de segunda a domingo. 

§ 2º - A feira livre poderá ocorrer desde que seja observado o distanciamento entre as 
barracas e os consumidores, e sendo extremamente vedada a participação de feirantes 
advindos de outros municípios. 

  I–  A feira livre ocorrerá aos sábados; 

§ 3º - Os velórios devem ser realizados em espaços (públicos ou capelas velórios) que 
não sejam residências, desde que não implique em aglomeração e que se observe 
distância mínima de dois metros entre as pessoas, devendo o responsável pela funerária, 
controlar a entrada de usuários a no máximo 30% da capacidade do local, devendo, além
disso, seguir as normas de horário dispostas neste Decreto. 

I - Os velórios terão duração máxima de cinco horas; 

§ 4º - Ficam submetidas às determinações Estaduais as atividades das escolas públicas 
e privadas existentes no nosso Município, durante o período de vigência deste Decreto. 

§ 5º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de 
Mortugaba, 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, passeatas e afins, durante 
o período de vigência deste decreto. 

Art. 2º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer 
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, 
das 21h às 05h, de 04 de abril até 11 de maio de 2021, em todo o território do Município 
de Mortugaba. 

Art. 3º - Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, fica suspensa a 
emissão de Alvarás para as atividades descritas, sem prejuízo de adoções de medidas 
coercitivas. 

Art. 4º - Ficam as Secretarias Municipais competentes incumbidas de fiscalizar o 
cumprimento das disposições deste decreto e a Polícia Militar do Estado da Bahia apoiar 
as medidas necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto neste Decreto. 

Art. 5º - O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto 
caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às 
penalidades e sanções aplicáveis. 

Art. 6º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 7º - Este Decreto vigorará no período compreendido entre 04 de maio a 11/05/2021,
podendo sofrer alterações mais restritivas ou de abrandamento conforme a evolução do 
cenário epidemiológico.  

Art. 8º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 04 de maio de 2021.

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 054  DE /2021, DE 04 DE MAIO DE 2021 
 
Estabelece o Plano de Adequação do Município de Mortugaba - Ba, para atender o 
padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos  termos do parágrafo único , do art. 18º, 
do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 . 
 
O Prefeito do Município de Mortugaba - BA no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  e CONSIDERANDO a determinação contida no art. 
18, do Decreto Federal nº 10.540/2020, 
 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Mortugaba - BA o Plano de Adequação, 
constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade 
de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle - SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto 
Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. 
 
Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e 
gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação , com ou 
sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e 
demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias , Fundações , 
Fundos Especiais, resguardada as correspondentes autonomias, estabelecidas em lei. 
 
 
§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município , mesmo que estes 
permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. 
 
§ 2º  - Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade /consórcio/outros, 
a manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados do SIAFIC do 
município de Mortugaba - BA, caso não  utilize  o mesmo  sistema já  implementado pelo  
poder executivo municipal, pelo qual responderá na esfera municipal e junto aos demais 
órgão de controle. 
 
§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a 
administração orçamentária, financeira e patrimonial , além de controlar e permitir a 
evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público , dos Órgãos de que trata o 
caput deste artigo. 
 
Art.3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a 
implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos 
seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo : 
 
• Secretaria de Finanças 
• Diretoria de Contabilidade 
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• Secretaria de Administração 
 
Art. 4º Fica instituído no âmbito do município de Mortugaba – Ba, o plano de ação para 
verificação e instituição dos requisitos mínimos e funcionamento do SIAFIC na forma do 
anexo I deste decreto.  
Art. 5º Os Órgãos envolvidos no processo podem através de atos próprios envolver um ou 
mais agentes vinculados ou não a suas estruturas, tendo em vista garantir as condições 
necessárias a implantação do SIAFIC neste município, inclusive com a instituição de 
comissões que acharem necessário. 
 
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência até  de 31 
de dezembro de 2023, em conformidade com Decreto Federal nº 10.540/2020. 
 
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Registre-se . 
Autue-se . 
Publique-se  
 
 
 

Mortugaba - Ba em 04 de maio de 2021 
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1

Levantar informações dos insumos/serviços/recursos 

financeiros necessários à implantação e concepção do 

SIAFIC local.

01/04/2021 30/06/2021

Contabilidade e 

Departamento de Tecnologia 

da Informação

Responsável pela 

Contabilidade do poder 

executivo

Identificar os requisitos e bens e insumos

disponibilizados afim de coletar informações

necessárias ao fornecimento de bens

materiais e imateriais necessários a

implantação do SIAFIC

Fazer Relação de Materiais, estruturas e

softwares atuais afim de identificar,

necessidades, adequações de

infraestruturas físicas e logicas para

correta implantação do SIAFIC

2

Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) 

as ações necessárias elaboração do projeto e 

consecução do sistema.

01/05/2021 31/08/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Incluir possível créditos orçamentários nas

respectivas LOAS afim de possibilitar,

aquisições e contratações necessárias a

implantação do SIAFIC

Incluir dotações na Lei Orçamentária

3

Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de 

implantação do SIAFIC, com base nos layouts 

disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.

01/05/2021 31/12/2021
Contabilidade e 

Controladoria Municipal

Responsável pela 

Contabilidade do poder 

executivo - Controlador

Detalhar as condicionantes a efetiva

implementação do SIAFIC, em um plano

executivo, capaz de definir parâmetros e

métodos a serem utilizados na avaliação

Elaborar plano de ação executivo, em

conformidade com presente plano de

ação descrevendo a metodologia

necessária, para avaliação de

conformidade e estruturação 

4

Dotar orçamentariamente (LDO e LOA  de 2022), as 

ações (projetos e atividades) com os gastos 

necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as 

fontes de recursos.

01/04/2021 01/09/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Incluir possível créditos orçamentários nas

respectivas LOAS afim de possibilitar,

aquisições e contratações necessárias a

implantação do SIAFIC

Incluir dotações na Lei Orçamentária

5

Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições 

de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc., 

necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os 

principais sistemas estruturantes.

01/10/2021 31/12/2021 Secretaria de   Administração Secretário de Administração
Garantir legalidade nas aquisições

necessárias a implementação do SIAFIC

Realização dos processos licitatórios,

inexigibilidades e dispensa necessárias a

aquisição de bens, serviços e insumos

6

Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas 

estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, 

almoxarifado, etc. .

01/08/2022 31/12/2022
Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração 

e Finanças

Garantir padrões mínimos de integração

entre os diversos sistemas que impactam na

gestão orçamentária e patrimonial

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

7
Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de 

dados é compartilhada entre os seus usuários. 
01/01/2022 31/12/2023

Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração 

e Finanças

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

8

Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta 

e a extração de dados e de informações de maneira 

centralizada.

01/01/2022 31/12/2023
Secretaria de   Administração 

e de Finanças

Secretário de Administração 

e Finanças

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

9
Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo 

Poder Executivo.
01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

10

Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos 

relacionados com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

11 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. 01/01/2023 01/01/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a consolidação das informações em

um único sistema, que permita

gerenciamento consolidado dos fenômenos

de mutação do patrimônio e da execução

orçamentária

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC 

12
Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, 

integração, importação e exportação de dados;
01/06/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Evitar retrabalho na exportação de dados e

qualificar o processo de envio  e recebimento 

de informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC
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13

Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que 

garantem a Integridade, a Confiabilidade, a 

Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

14

Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do 

Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis 

que deram origem aos registros;

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

15

Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos 

usuários por segregação de funções, para controle ou 

consulta e também de acesso aos dados das demais 

Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado 

Digital e codificação própria e intransferível)

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração
Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

16

Garantir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados 

seja dado por autorização de superiores do 

administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo 

de responsabilidade e  que seja realizado login através 

de CPF e Senha ou Certificado Digital

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos e das

informações inseridas

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

17

Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para 

controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas 

pelos Usuários com a identificação do CPF, operação 

Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários 

permitidos

01/01/2023 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações e

auditabilidade dos acessos e das

informações inseridas

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

18

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os 

bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as 

despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a 

execução das receitas e despesas orçamentárias, bem 

como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua 

variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de 

convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. 

Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) -

VII. demonstrações contábeis, relatórios e 

demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e 

financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. 

origem e destinação dos recursos legalmente 

vinculados

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

19 Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup 01/01/2022 28/02/2022 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações

evitando-se perda de dados por corrupção

de meios não físicos ou danos materiais ao

equipamento

Estabelecer protocolos de segurança de

dados e informações

20

Assegurar que a sociedade tenha acesso às 

informações sobre a execução orçamentária e 

financeira em meio eletrônico que possibilite amplo 

acesso público.

01/01/2023 31/12/2023 Secretária de Finanças Secretário de Finanças

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência

21

Atestar que as Informações são disponibilizadas em 

tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de 

informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à 

data do registro contábil.

01/01/2023 31/12/2023 Secretária de Finanças Secretário de Finanças

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência
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22
Assegurar que as informações disponibilizadas pelo 

SIAFIC observam as questões de acessibilidade
01/06/2023 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Garantir mecanismos de acessibilidade

através da utilização de softwares e

interfaces compatíveis com usuários com

necessidades especiais

23
Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD)
01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir a segurança das informações

evitando-se perda de dados por corrupção

de meios não físicos ou danos materiais ao

equipamento

Estabelecer protocolos de segurança de

dados e informações

24

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em 

meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA

I. execução

II. Classificação orçamentária, com a especificação da 

unidade orçamentária, da função, da subfunção, da 

natureza da despesa, do programa e da ação e da 

fonte dos recursos que financiou o gasto.

III. desembolsos independentes da execução 

orçamentária

IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu 

respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios 

previdenciários

V. convênios realizados, com o número do processo 

correspondente, o nome e identificação por CPF ou 

CNPJ do convenente, o objeto e o valor

VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com 

o número do respectivo processo bem ou serviço 

adquirido, quando for o caso

b- RECEITA :

I. previsão na LOA

II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal

III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários

IV. recolhimento

V. classificação orçamentária, com a especificação da 

natureza da receita e da fonte de recursos

01/01/2022 31/12/2023 Secretaria de   Administração Secretário de Administração

Garantir acesso publico as informações ,

possibilitando transparência a execução

orçamentária, financeira e patrimonial.

Integrar o SIAFIC ao portal de

transparência, garantindo acesso publico

e segurança dos dados, através de

integração do SIAFIC com o portal da

Transparência

25

Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro 

contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar 

o patrimônio da entidade.

01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

26

Assegurar que o registro representa integralmente o 

fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. 01/01/2022 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diversos módulos do

SIAFIC com as demais plataformas

governamentais e particulares que

demandam informações do SIAFIC

27

Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme 

partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda 

corrente nacionais.

01/01/2022 28/02/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

28

Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e 

demais demonstrativos contábeis em consonancia as 

regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado  

ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas 

Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma 

individual e consolidada, e que ficam à disposição dos 

usuários e dos órgãos de controle interno e externo.

01/01/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC
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29

Assegurar que os registros contábeis são efetuados de 

forma analítica e reflete a transação com base em 

documentação de suporte.

01/01/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

30

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: 

I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta 

creditadaIV. histórico da transação- com referência à 

documentação de suporte, de forma descritiva ou por 

meio do uso de código de histórico padronizadoV. 

valor da transaçãoVI. número de controle dos registros 

eletrônicos que integrem um mesmo lançamento 

contábil.

01/01/2022 01/06/2022 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

31
Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos 

registros por centros de custos.
01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

32

Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização 

apenas na exportação de dados II. registro cuja data 

não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. 

alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do 

Siafic IV. utilização de ferramentas de sistema que 

refaçam os lançamentos contábeis em momento 

posterior ao fato contábil ocorrido.

01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

33
Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do 

mês anterior.
01/06/2022 31/12/2022 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

34

Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de 

Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior 

(inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).

01/01/2023 31/01/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

35

Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o 

fechamento dos Balanços e outras informações com 

periodicidade Anual.

01/01/2023 29/02/2023 Contabilidade Municipal
Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC

36
Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis 

após o balancete encerrado.
01/06/2023 31/12/2023 Contabilidade Municipal

Responsável pela 

Contabilidade
Garantir a segurança das informações

Executar plano de verificação para

determinação do correto funcionamento

da integração dos diveros módulos do

SIAFIC com as demais platarformas

governamentais e particulares que

demandam informaçõpes do SIAFIC
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