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EDITAL N° 01/2021, DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LIVRAMENTO DE NOSSA, ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições 
legais, CONVIDA a comunidade livramentense em geral para participar de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de promover debate público acerca do 
Projeto de Lei nº 03/2021 que versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias – 
LDO, ano base 2022 e dá outras providências, a ser realizada no dia 15 de junho de 
2021, às 16:00 horas, por via remota através do aplicativo “ZOOM”. 
 
A REFERIDA AUDIÊNCIA OBEDECERÁ AO SEGUINTE 
CRONOGRAMA: 
 
Art. 1º - A Audiência Pública para promoção de debate público sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, em virtude da pandemia da COVID-19 e em 
obediência às regras sanitárias que preconiza o distanciamento social, 
excepcionalmente será realizada por via remota através do aplicativo “ZOOM”. 
 
Art. 2º - A referida audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara 
Municipal de Livramento de Nossa Senhora na página do YouTube, sendo 
permitido o acesso ao público através de solicitação a ser encaminhada para o e-
mail institucional ccamaralto@gmail.com, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data da sua realização. 
 
Art. 3º - O público poderá se manifestar também através do encaminhamento de 
sugestões ao Projeto de Lei nº 03/2021 para o e-mail disponibilizado no artigo 
anterior. 
 
Art. 4º - A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, a quem caberá informar aos participantes o regulamento das 
manifestações que se dará exclusivamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO, para o ano de 2022. 
 
Publique-se.  
 
Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, 07 de junho de 2021. 
 

RONILTON CARNEIRO ALVES 
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA 
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EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio resolvem adjudicar o Processo Administrativo 
nº 020/2021, Pregão Presencial 005/2021. Objeto: aquisição de equipamentos 
(notebooks, impressoras, entre outros), acessórios e peças de informática para 
atender as demandas desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa 
Senhora – Estado Da Bahia. 
Contratada: SYSTHEC INFORMATICA LTDA - EPP  
CNPJ: 08.678.359/0001-24  
Endereço: Rua Cel. Ursino De Souza Meira Junior, nº 154, Centro, Livramento 
de Nossa Senhora – Bahia, CEP: 46.140-000 
 
Proposta Final: 
LOTE 01: R$ 48.900,00 
LOTE 02: R$ 13.050,00 
LOTE 03: R$ 15.500,00 
LOTE 04: R$ 8.000,00 
LOTE 05: R$ 10.350,00 
LOTE 06: R$ 23.000,00 
VALOR TOTAL: 118.800,00 
Livramento de Nossa Senhora - Bahia, 01 de junho de 2021.  
 

Gabriel Alves Pires 
Pregoeiro 

 
 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
O Presidente da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
resolve homologar a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio referente ao 
Processo Administrativo nº 020/2021, Pregão Presencial 005/2021. Objeto: 
Aquisição de equipamentos (notebooks, impressoras, entre outros), acessórios 
e peças de informática para atender as demandas desta Câmara Municipal De 
Livramento De Nossa Senhora – Estado Da Bahia. 
Contratada: SYSTHEC INFORMATICA LTDA - EPP  
CNPJ: 08.678.359/0001-24  
Endereço: Rua Cel. Ursino De Souza Meira Junior, nº 154, Centro, Livramento 
de Nossa Senhora – Bahia, CEP: 46.140-000 
 
Proposta Final: 
LOTE 01: R$ 48.900,00 
LOTE 02: R$ 13.050,00 
LOTE 03: R$ 15.500,00 
LOTE 04: R$ 8.000,00 
LOTE 05: R$ 10.350,00 
LOTE 06: R$ 23.000,00 
VALOR TOTAL: 118.800,00 
Livramento de Nossa Senhora - Bahia, 01 de junho de 2021.  
 

RONILTON CARNEIRO ALVES 
Presidente da Câmara de Vereadores 

Licitações
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2021  
Processo Administrativo n° 020/2021, Pregão Presencial n° 005/2021.  
Objeto: Aquisição de equipamentos (notebooks, impressoras, entre outros), 
acessórios e peças de informática para atender as demandas desta Câmara 
Municipal De Livramento De Nossa Senhora – Estado Da Bahia. 
 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-
BAHIA.  
CNPJ: Nº 16.415.127/0001-01.  
Contratada: SYSTHEC INFORMATICA LTDA - EPP  
CNPJ: 08.678.359/0001-24  
Endereço: Rua Cel. Ursino De Souza Meira Junior, nº 154, Centro, Livramento 
de Nossa Senhora – Bahia, CEP: 46.140-000 
 
Proposta Final: 
LOTE 01: R$ 48.900,00 
LOTE 02: R$ 13.050,00 
LOTE 03: R$ 15.500,00 
LOTE 04: R$ 8.000,00 
LOTE 05: R$ 10.350,00 
LOTE 06: R$ 23.000,00 
VALOR TOTAL: 118.800,00 
.  
Data da Assinatura: 02/06/2021 
Validade: 31/12/2021 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE À REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2021  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, Estado da 
Bahia, por via do seu pregoeiro Oficial, torna público a revogação do processo licitatório, 

adotado na modalidade de Pregão Presencial nº 003/2021, dispondo sobre a aquisição de 
gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, entre outros), para atender a demanda 

desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa Senhora – Estado Da Bahia, tendo em 
vista a necessidade de se efetuar modificações no edital.  

Em sendo assim, fundamenta-se legalmente esta revogação no art. 49 da Lei de 

Licitações, aplicada supletivamente, tudo em consonância com o poder de autotutela 
deferido à Administração Pública, conferindo-lhe o direito de rever de ofício os seus atos, 
em perfeito compasso com a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: 
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, devendo-se republicar novo certame, com as alterações necessárias. 
Publica-se para ciência dos interessados.  

Livramento de Nossa Senhora, 02 de junho de 2021.  
 

 
 

Gabriel Alves Pires 
 Pregoeiro Oficial 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE À REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2021  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, Estado da 
Bahia, por via do seu pregoeiro Oficial, torna público a revogação do processo 
licitatório, adotado na modalidade de Pregão Presencial nº 004/2021, dispondo 
sobre a aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartável, 

utilidades domésticas, entre outros) para atender a demanda da Câmara 
Municipal De Livramento De Nossa Senhora, tendo em vista a necessidade de 
se efetuar modificações no edital.  

Em sendo assim, fundamenta-se legalmente esta revogação no art. 49 da Lei de 
Licitações, aplicada supletivamente, tudo em consonância com o poder de 

autotutela deferido à Administração Pública, conferindo-lhe o direito de rever de 
ofício os seus atos, em perfeito compasso com a Súmula 473, do Supremo 

Tribunal Federal, assim redigida: “A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, devendo-se republicar novo certame, com as alterações 
necessárias. Publica-se para ciência dos interessados.  

Livramento de Nossa Senhora, 02 de junho de 2021.  
 

 
 

Gabriel Alves Pires 
 Pregoeiro Oficial 
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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE À REVOGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 006/2021  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, Estado da 
Bahia, por via do seu pregoeiro Oficial, torna público a revogação do processo licitatório, 

adotado na modalidade de Pregão Presencial nº 006/2021, dispondo sobre a aquisição de 

eletroeletrônicos e mobiliários para atender a demanda da Câmara Municipal De Livramento De 

Nossa Senhora, tendo em vista a necessidade de se efetuar modificações no edital.  

Em sendo assim, fundamenta-se legalmente esta revogação no art. 49 da Lei de 
Licitações, aplicada supletivamente, tudo em consonância com o poder de autotutela 

deferido à Administração Pública, conferindo-lhe o direito de rever de ofício os seus atos, 
em perfeito compasso com a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: 
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial, devendo-se republicar novo certame, com as alterações necessárias. 
Publica-se para ciência dos interessados.  

Livramento de Nossa Senhora, 02 de junho de 2021.  
 

 
 

Gabriel Alves Pires 
 Pregoeiro Oficial 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 -  SRP  

 

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - BA, após examinar as propostas

apresentadas pelas empresas participantes da Licitação, em forma de Pregão Eletrônico e tendo em vistas

os lances, as negociações e demais condições oferecidas por esta, obedecidas às exigências legais e

regulamentares, decide ADJUDICAR o registro de preços para eventual e futura aquisição de

equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas Secretarias deste Município na qual

foram vencedoras as empresas: ANGELO PATRICIO SILVEIRA SOARES inscrita no CNPJ:

24.443.025/0001-28 vencedora nos itens: 02, 03, 06, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34,

36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51,  com valor total de R$ R$ 184.698,03 (cento e oitenta e

quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos); CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES

ELETRICAS EIRELI inscrita no CNPJ: 32.894.638/0002-90, vencedora nos itens: 09,11,12 e 13, com o

valor total de R$ 33.755,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais),  GP TRADE COMPANY

ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 18. 476.349/0001-60,

vencedora nos itens 04,05,29 e 52, com o valor total de R$ 9.605,50 (nove mil, seiscentos e cinco reais e

cinquenta centavos); HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

inscrita no  CNPJ: 40.689.972/0001-50, vencedora nos itens 01 e 10, com valor total de R$ 8.375,00 (oito

mil, trezentos e setenta e cinco reais) J. M. DE SOUSA JUNIOR inscrita no CNPJ: 10.715.575/0001-44,

vencedora no item 20, com valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), JAMILLY DE MOURA PEREIRA

SANTOS inscrita no  CNPJ: 08.585.030/0001-19, vencedora no item 35, com valor global de R$ 8.280,00

(oito mil, duzentos e oitenta reais), MARIA CONSUELO SOARES DA MATA CNPJ: 28.697.784/0001-78,

vencedora no item 28, com valor total de R$ 8.000,00;  P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

inscrita no CNPJ: 34.238.351/0001-57, vencedora nos itens 18,37,38,39 e 40, com valor total de R$

16.252,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois mil reais), PREVENTIVA INFORMÁTICA

COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 07.688.388/0001-04, vencedora no item 26, com valor total de R$

475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais); QUALITY ATACADO EIRELI inscrita no  CNPJ:

15.724.019/0001-58, vencedora no item 8, com valor total de R$ 8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa

reais); RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA inscrita no  CNPJ: 21.972.444/0001-69, vencedora  no

item 07, com valor total de R$ 39.780,00 (trinta  e nove mil, setecentos e oitenta reais); WINPRESS

COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI inscrita no CNPJ:

21.923.224/0001-45, vencedora no item 19, com valor total de R$ 5.600 (cinco mil e seiscentos reais) 

  

Aracatu - BA, 19 de maio de 2021.

 

Tobias Costa Da Silva  
Pregoeiro Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 012/2021 SRP  
 

Atendendo a decisão do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aracatu, Estado da Bahia, referente ao

Pregão Eletrônico n° 012/2021 SRP, cujo objeto é o registro de preços, para eventual aquisição de

equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas Secretarias deste Município  f ica

homologada a adjudicação feita as empresas: ANGELO PATRICIO SILVEIRA SOARES inscrita no CNPJ:

24.443.025/0001-28 vencedora nos itens: 02, 03, 06, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34,

36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51,  com valor total de R$ R$ 184.698,03 (cento e oitenta e

quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos); CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES

ELETRICAS EIRELI inscrita no CNPJ: 32.894.638/0002-90, vencedora nos itens: 09,11,12 e 13, com o

valor total de R$ 33.755,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais),  GP TRADE COMPANY

ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 18. 476.349/0001-60,

vencedora nos itens 04,05,29 e 52, com o valor total de R$ 9.605,50 (nove mil, seiscentos e cinco reais e

cinquenta centavos); HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

inscrita no  CNPJ: 40.689.972/0001-50, vencedora nos itens 01 e 10, com valor total de R$ 8.375,00 (oito

mil, trezentos e setenta e cinco reais) J. M. DE SOUSA JUNIOR inscrita no CNPJ: 10.715.575/0001-44,

vencedora no item 20, com valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), JAMILLY DE MOURA PEREIRA

SANTOS inscrita no  CNPJ: 08.585.030/0001-19, vencedora no item 35, com valor global de R$ 8.280,00

(oito mil, duzentos e oitenta reais), MARIA CONSUELO SOARES DA MATA CNPJ: 28.697.784/0001-78,

vencedora no item 28, com valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais);  P & F IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 34. 238.351/0001-57, vencedora nos itens 18,37,38,39 e 40, com

valor total de R$ 16.252,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois mil reais), PREVENTIVA

INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 07.688.388/0001-04, vencedora no item 26, com

valor total de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais); QUALITY ATACADO EIRELI inscrita no

CNPJ: 15.724.019/0001-58, vencedora no item 8, com valor total de R$ 8.490,00 (oito mil, quatrocentos e

noventa reais); RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA inscrita no  CNPJ: 21.972.444/0001-69,

vencedora  no item 07, com valor total de R$ 39.780,00 (trinta  e nove mil, setecentos e oitenta reais);

WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI inscrita no

CNPJ: 21.923.224/0001-45, vencedora no item 19, com valor total de R$ 5.600 (cinco mil e seiscentos

reais). 

Autorizo, portanto, aquisição de equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas 

Secretarias deste Município, que trata a presente licitação. 

Aracatu - BA, 21 de maio de 2021.

 
Braulina Lima Silva 
Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



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

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 10 07 de Junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



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

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1107 de Junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 12

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

07 de Junho de 2021

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 016/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2021, tendo como objeto o registro de Preços para a prestação 
de serviços de hospedagem em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste 
Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 14 de junho de 2021, às 
10h00min, na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 16/06/2021 no mesmo local e 
horário. Saliento que a suspensão se dá por motivo de conveniência a administração pública. Aos 
interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min 
às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 07 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento. 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 016/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2021, tendo como objeto o registro de Preços para a prestação 
de serviços de hospedagem em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste 
Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 14 de junho de 2021, às 
10h00min, na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 16/06/2021 no mesmo local e 
horário. Saliento que a suspensão se dá por motivo de conveniência a administração pública. Aos 
interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura 
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min 
às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 07 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento. 
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AAVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 

 
O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto 
nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro 
municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 013/2021, cujo objeto é 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. Realizado no 
dia 18 de maio de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, 
localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-
e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a( s) empresa(s): BRASMEDICA 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.197.423/0001-
05, nos lotes 01, 02 e 04 com um valor total de R$ 256.499,00 (duzentos e cinquenta e seis mil 
quatrocentos e noventa e nove reais); PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.778.471/0001-32, nos lotes 03, 05,  06 e 09 com um valor total de 
R$ 1.268.490,00 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais); SMV 
COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, nos lotes 07, 
10 e 13 com um valor total de R$ 1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais); BAHIA 
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.229.287/0001-01, nos lotes 08 e 12 com um valor total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 
reais) e a empresa BA DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.599.440/0001-68, no 
lote 11 com um valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Ficando o valor 
global desta licitação de R$ 2.844.489,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil 
quatrocentos e oitenta e nove reais). O pregoeiro adjudica o ob jeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 28 de maio de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro 
Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 
 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2021, cujo objeto é 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, Realizado no dia 18 
de maio de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua 
Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link 
www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s) : BRASMEDICA COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.197.42 3/0001-05, nos lotes 01, 02 e 04 
com um valor total de R$ 256.499,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove 
reais); PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.778.471/0001-32, nos lotes 03, 05, 06 e 09 com um valor total de R$ 1.268.490,00 (um milhão 
duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais); SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, nos lotes 07, 10 e 13 com um valor total de R$ 
1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais); BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.229.287/0001-01, nos lotes 08 e 12 com um valor 
total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e a empresa BA DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.599.440/0001-68, no lote 11 com um valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais). Ficando o valor global desta licitação de R$ 2.844.489,00 (dois milhões oitocentos e 
quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das 
referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatór io no dia 28 de maio de 2021. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal. 

 
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 
 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2021, cujo objeto é 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, Realizado no dia 18 
de maio de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua 
Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link 
www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s) : BRASMEDICA COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.197.42 3/0001-05, nos lotes 01, 02 e 04 
com um valor total de R$ 256.499,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove 
reais); PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.778.471/0001-32, nos lotes 03, 05, 06 e 09 com um valor total de R$ 1.268.490,00 (um milhão 
duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais); SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, nos lotes 07, 10 e 13 com um valor total de R$ 
1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais); BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.229.287/0001-01, nos lotes 08 e 12 com um valor 
total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e a empresa BA DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.599.440/0001-68, no lote 11 com um valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais). Ficando o valor global desta licitação de R$ 2.844.489,00 (dois milhões oitocentos e 
quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das 
referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatór io no dia 28 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 1507 de Junho de 2021

AAVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 

 
O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto 
nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro 
municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a confecção de cadernos, 
cadernetas, agendas e venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar dos 
alunos do ensino municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Realizado no dia 21 de 
maio de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada 
na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link 
www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s) : GRAFICA CAETITE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.682.975/0001-51, com um valor tota l de R$ 112.911,50 (cento e 
doze mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta 
licitação a referida empresa. Caculé, 01 de junho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – 
Pregoeiro Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a confecção 
de cadernos, cadernetas, agendas e venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar 
dos alunos do ensino municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, Realizado no dia 21 de maio de 
2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 
26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. 
Tendo como vencedor(s )a(s )empresa(s) :GRAFICA CAETITE LTDA ,i nscrita no CNPJ sob o nº 
14.682.975/0001-51, com um valor total de R$ 112.911,50 (cento e doze mil novecentos e onze reais 
e cinquenta centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa 
esse procedimento licitatório no dia 01 de junho 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 1707 de Junho de 2021

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 

 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das atribuições que 

lhe confere a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 010/2021, Forma de 

Julgamento Menor Preço por Item, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Materiais  de Limpeza e Materiais Descartáveis, para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edita l. Data e 

hora da disputa: às 09h45min (Horár io de Brasília) do dia 18/06/2021, no 
site:www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails: 

licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na 

sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento 
de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). Outros atos referentes a 

este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: 
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira – 

07/06/2021. 

 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 
 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das atribuições que 
lhe confere a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na 

modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 011/2021, Forma de 
Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme 

especif icações constantes nos Anexos do Edital.Data e hora da disputa: às 09h45min 
(Horário de Brasília) do dia 22/06/2021, no site:www.licitacoese. com.br. Informações e 

edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de 

Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 
hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). 

Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diár io Oficial do 
Munic ípio: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOfic ial. Zildi Santos da Silva, 

Pregoeira-07/06/2021. 
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D E C R E T O Nº 108 DE 07 DE JUNHO DE 2021. 
 
“Dispõe sobre novas medidas temporárias de 
prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), e estabelece, no 
Município de Condeúba, as restrições instituídas 
pelo Governo Estadual da Bahia, através do 
Decreto nº 20.505 de 31 de maio de 2021, e dá 
outras providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais 
legislação aplicável, 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia; 
 
CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do Estado da 
Bahia, impostas através do Decreto nº 20.505 de 31 de maio de 2021, pelo Governo do Estado 
da Bahia; 

CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que o Município de 
Condeúba promova a adequação dos dispositivos municipais ao Decreto Estadual nº 20.505 
de 31 de maio de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 
local e preservar a saúde da população em geral, tendo em vista o aumento alarmante de 
casos ativos;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas e procedimentos ao quadro 
atual no que se refere à prevenção, controle da disseminação e combate de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal, e visando mitigar o grande número de 
contaminados/positivados, face a possibilidade de iminente colapso do sistema municipal 
de saúde; e 
 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 02/2021, do Ministério Público do Estado da 
Bahia, relativa ao procedimento administrativo IDEA nº 089.9.132584/2021, de 
19/05/2021, dirigida às autoridades públicas, à população e aos líderes regiliosos do 
Município de Condeúba, dentre outros, para que cumpram as restrições e demais normas 
impostas pelos atuais Decretos Estadual e Municipal e suas eventuais prorrogações.    
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção e enfrentamento ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas integralmente 
por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Condeúba-
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Ba, além da população em geral, ficando determinada a restrição de locomoção noturna, 
vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e 
praças públicas, das 20h às 05h, de 09 a 15 de junho de 2021, em todo o território  do 
Município de   Condeúba(BA), nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 20.505 de 31 de 
maio de 2021. 
 
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou 
situações em que fique comprovada a urgência. 
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários 
e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou 
privadas de saúde e segurança. 
§ 3º - Aos profissionais inscritos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no 
desempenho de suas funções, desde que demonstrem efetivamente estar em exercício de 
sua profissão, não se aplica a restrição prevista no caput deste artigo. 
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços autorizados deverão encerrar as suas 
atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput 
deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às 
suas residências. 
§ 5º - Ficam excetuados, da vedação deste artigo: 
I - o funcionamento dos pontos rodoviários, bem como o deslocamento de funcionários e 
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades  fins; 
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana; 
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia, medicamentos e gêneros 
alimentícios; 
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros. 

 
Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as 
medidas para prevenção e controle da transmissão do novo coronavirus (COVID-19), nos 
termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas temporárias e de 
prevenção ao contágio pelo vírus, que deverão ser adotadas no âmbito territorial de 
Condeúba, Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras providências. 

 
Art. 3º. As atividades letivas presenciais, nas unidades de ensino na  rede pública municipal 
continuam suspensas por tempo indeterminado. 
 
Parágrafo Único - Redes particulares de ensino superior EAD - Ensino à Distância poderão 
exercer suas atividades desde que atendam as normas de protocolo determinadas pela 
Vigilância Sanitária Municipal - VISA, após a realização de vistoria prévia in loco, com o 
efetivo cumprimento de todas as diligências apontadas. 
  
Art. 4º. Ficam autorizados a circulação, compreendendo a saída e a chegada de veículos 
operadores de linhas de transporte rodoviário coletivos, alternativos e similares 
intermunicipais e interestaduais de passageiros que venham de quaisquer pontos de origem 
para o Município de Condeúba, Estado da Bahia, em atendimento a legislação estadual 
aplicável.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 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 07 de Junho de 2021

 

Parágrafo Único - Fica recomendada a suspensão do transporte coletivo e alternativos 
provenientes dos distritos, povoados e zona rural em geral, com o destino à sede do município 
de Condeúba. 
 
Art. 5º. Fica determinada a suspensão de funcionamento, pelo período de 09 a 15 de junho 
de 2021, o atendimento presencial ao público em geral.  
 
§ 1º. A suspensão de funcionamento do caput do presente artigo engloba os seguintes 
estabelecimentos comerciais e atividades: 
I - hotéis e hospedarias, para pessoas que apresentarem sintomas característicos da COVID-
19;  
II - bancas, reforços escolares e similares;  
III - sindicatos urbanos e rurais;  
IV - associações comunitárias, urbanas e rurais;  
V - atividades em academias de todos os tipos de modalidades;  
VI - atividades praticadas dentro do mercado municipal; 
VII - o funcionamento de clubes, associações recreativas e similares, públicos ou privados; 
VIII - prática esportiva e jogos de todas as modalidades na zona rural e urbana, em campos de 
várzea e quadras poliesportivas públicos ou privados;  
IX - casas de eventos e similares de qualquer natureza;  
X - cultos religiosos em seus respectivos templos, residências, ou em qualquer logradouro, 
ficando permitidas somente as celebrações gravadas ao vivo, transmitidas remotamente, de 
maneira virtual (lives), desde que observados os protocolos e orientações da VISA local; 
XI - feiras livres, em todos os seus segmentos; 
XII - comércio em geral - de todas as naturezas - varejista ou atacadista, mesmos aqueles que 
operem como correspondentes bancários; 
XIII - supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas;  
XIV - lojas de venda de alimentação para animais;  
XV - distribuidores de gás;  
XVI - lojas de venda de água mineral;  
XVII - bares, restaurantes e similares;  
XVIII - padarias e lanchonetes. 
 
§ 2º. As atividades previstas nos incisos  XII a XVIII do parágrafo anterior poderão ocorrer na 
modalidade de atendimento de serviços de entrega em domicílio (delivery).  
 
§ 3º. Excetuam-se da proibição de funcionamento os seguintes estabelecimentos/atividades:  
I - serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar;  
II -  sistemas de fornecimento de água e de energia elétrica;  
III - segurança privada; 
IV - serviços funerários;  
V - bancos, desde que privilegiem o autoatendimento com controle rígido de acesso de 
clientes e usuários, e observem integralmente os protocolos apresentados pela VISA local; 
VI - cooperativas de crédito, lotéricas; 
VII - postos de combustível; 
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VIII - Oficinas mecânicas, borracharias e similares, desde que cumpram os protocolos 
apresentados pela VISA local;  
IX - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;  
X - fica autorizado, também, o funcionamento de serviços privados de produção de bens de 
consumo e que não estejam expressamente excetuados no presente decreto, desde que 
atendam as normas de protocolo determinadas pela Vigilância Sanitária Municipal - VISA, 
após a realização de vistoria prévia in loco, com o efetivo cumprimento de todas as 
diligências apontadas, observando-se a instrução normativa da VISA local. 
 
Art. 6º. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior deverão exigir o uso de máscaras de 
proteção, em seus ambientes de trabalho, dos funcionários, servidores, colaboradores e aos 
seus clientes/usuários, de acordo legislação municipal, estadual e federal, vigentes. 
 
Parágrafo Único - Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo deverão, ainda, 
adotar as seguintes medidas: 
 I - intensificar as ações de limpeza;  
II - disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, 
álcool em gel 70% e máscaras de tecido para uso obrigatório dos seus clientes e trabalhadores; 
III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; 
IV- fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;  
V - promover organização do fluxo e das filas durante o horário permitido do atendimento ao 
público, mantendo distância mínima de 1,5m (um metro e meio); 
VI - criar barreira de distanciamento de no mínimo um metro entre clientes e balcão de 
atendimento;  
VII - permitir acesso simultâneo de no máximo três clientes dentro do estabelecimento de 
pequeno porte, cinco no de médio porte e de dez no de grande porte. 
 
Art. 7º. Incumbirá às Secretarias municipais competentes e a Polícia Militar do Estado da 
Bahia fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.  

Art. 8º. As pessoas físicas e jurídicas sujeitar-se-ão ao cumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará na responsabilização civil, penal e 
administrativa, nos termos previstos em lei.  

Parágrafo Único - Naqueles casos em que o cidadão esteja com notificação de isolamento 
domiciliar determinada pela Secretaria Municipal de Saúde, o descumprimento do período 
de quarentena acarretará na responsabilização criminal, sobretudo, naquelas contidas no 
artigo 268 do Código Penal Brasileiro, o qual preceitua que “ Infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - 
detenção, de um mês a um ano, e multa.  Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, 
se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, 
dentista ou enfermeiro.” 

Art. 9º. Fica proibido a realização de velórios em casos de óbitos suspeitos  ou confirmados 
de COVID-19, cujo sepultamento deverá ocorrer imediatamente, atendendo integralmente aos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 30 07 de Junho de 2021

 

protocolos do Ministério da Saúde. Nos demais casos, os velórios poderão ocorrer em 
residências ou em local próprio do serviço funeral particular, devendo restringir-se a 10 (dez) 
o número máximo de pessoas, simultaneamente, vedados  a distribuição de alimentos e 
aglomeração de pessoas no entorno das dependências. 

Parágrafo Único - Os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e insumos relativos à 
prevenção ao COVID-19 a serem utilizados durante o velório e sepultamento, bem como o 
controle do fluxo de pessoas, serão de responsabilidade do prestador do serviço funerário.  
  
Art. 10. As clínicas privadas deverão organizar seus horários de atendimento de forma a 
evitar aglomeração de pessoas, reforçando as medidas de higienização com a 
disponibilização de álcool em gel 70% e EPIs, uso obrigatório de máscaras para 
pacientes, acompanhantes e trabalhadores, respeitando as peculiaridades de cada serviço 
e o risco envolvido em cada atendimento. 
 
Art. 11. Ficam suspensos, no âmbito do município de Condeúba-Ba, pelo período de 09 a 15 
de junho do corrente ano, prorrogáveis, se necessário, todos os eventos públicos e 
particulares, sejam eles de caráter cultural, comercial, comemorativo e esportivos de todas as 
modalidades (realização de campeonatos, torneios, olimpíadas, copas, festivais, gincanas, 
passeios ciclísticos e motociclísticos por equipe). 

 
Parágrafo Único - Incluem-se na presente proibição a realização de cavalgadas, festas ou 
comemorações de qualquer natureza em locais abertos, sob pena de adoção de medidas 
administrativas e judiciais cabíveis.     

 
Art. 12. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de 
Condeúba-Ba para cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID-19, exceto para 
os casos de relevante interesse do município, com a expressa autorização do Gabinete do 
Prefeito ou das Secretarias Municipais de Administração e de Saúde. 
 
Art. 13. Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de cidades 
aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderão ser realizadas por 
meio de vídeo conferência.

 
Art. 14. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta de Condeúba-Ba, salvo para atender assunto de excepcional interesse público. 

 
Art. 15. Os servidores municipais em geral, incluindo-se as gestantes, que sejam portadores 
de comorbidades, poderão exercer suas funções em sistema home office, mediante 
apresentação de laudo médico emitido por especialista. 
 
Parágrafo Único - As gestantes com gestação de alto risco, também poderão exercer suas 
funções em sistema home office, desde que devidamente comprovado através de laudo 
médico.  

 
Art. 16. A concessão de férias a profissionais  de saúde, profissionais da assistência social, 
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guarda civil municipal, defesa civil e gabinete do prefeito, assim como a concessão de 
licenças para trato de interesse particular, serão analisadas, podendo ser deferidas de acordo o 
interesse público da administração. 

 
Art. 17. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19, 
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a 
exercerem suas atividades em regime home office. 

 
Art. 18. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 10 (dez) dias, ou que venham 
a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do 
vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como 
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser 
aplicadas as seguintes medidas:  
 
§1º - os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão 
ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período de acordo a 
determinação médica;   
§2º - os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 
deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 10 
(dez) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata, 
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões 
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública; 
§3º - Todos as pessoas oriundas de regiões com casos confirmados de transmissão do 
COVID-19 deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
deste município, com a finalidade de serem cadastrados para garantir monitoramento e 
prevenção.  
 
Art. 19. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos idosos, 
gestantes, pessoas com doenças crônicas e/ou comorbidade descompensada e crianças, 
considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a 
prevenção.
Parágrafo Único. As Secretarias Municipais deverão suspender as atividades, sob sua 
responsabilidade, que envolvam idosos, visando evitar o contato físico, podendo haver a 
ampliação do público protegido, se necessário. 

 
Art. 20. Todos os casos suspeitos de infecção do coronavírus deverão ser imediatamente 
notificados à Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones (77) 99213-0602 e (77) 
99187-6714 ou pelo e-mail: viep.condeuba@gmail.com visando o acompanhamento e a 
manutenção de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente 
infectadas, com a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e 
evitar a sua propagação. 
 
Art. 21. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os cuidados de 
prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela Assessoria de 
Comunicação do Município de Condeúba-Ba.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 32 07 de Junho de 2021

 

Art. 22. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas, levando 
o pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos.  
 
Art. 23. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins de 
promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.  
 
Art. 24. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, 
com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao 
enfrentamento ao COVID-19, na forma do inciso III do artigo 36, da Lei Federal Nº 12.529, 
de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do artigo 2º, do Decreto Federal Nº 52.025, de 20 
de maio de 1963, sujeitando as penalidades em ambos os normativos, com aplicação de 
multas e cassação de alvará de funcionamento e interdição do estabelecimento. 
 
Parágrafo Único - A vigilância Sanitária, no âmbito de sua atuação deverá realizar 
fiscalizações para coibir o aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados 
ao enfretamento do COVID-19. 
 
Art. 25. Os serviços eletivos de saúde serão avaliados por meio de normativas específicas, 
respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento, 
ressaltando-se que as Unidades de Saúde continuarão em plena funcionamento nos seus 
horários habituais, devendo priorizar os atendimentos de urgência médica, odontológica e de 
enfermagem.  
 
Art. 26. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 
decorrente do coronavírus, nos termos dispostos nos artigos 4º e 8º da Lei Federal Nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020. 
 
 §1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporário e aplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19. 
§2º - O processo administrativo de dispensa de licitação deverá seguir as normatizações 
legais e procedimentos gerenciados pela Controladoria do Município. 
 
Art. 27. O atendimento ao público para a prestação de serviços pelas Secretarias  
Municipais serão suspensos pelo período de 09 a 15 de junho de 2021, exceto o 
atendimento prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, devido ao grande número de 
casos suspeitos, confirmados e ativos no município de Condeúba.  
 
Art. 28. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será 
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e 
sansões aplicáveis, inclusive o uso de força policial, sujeitando-se, ainda, o infrator as 
penalidades de aplicação de multas, cassação de alvará de funcionamento e interdição do 
estabelecimento. 
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Art. 29. O uso de máscaras de proteção nas vias públicas do município, torna-se obrigatório, 
sob pena de aplicação de sanção prevista nos artigos 132, 267, 268 e 330, c.c. o artigo 69, 
todos do Código Penal Brasileiro, com base na Lei Federal nº 13.979/2020, na Portaria nº 
1.565 do Ministério da Saúde, Lei Estadual nº 14.261 e Decretos do Governo do Estado da 
Bahia.       
 
Art. 30. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 31. Este decreto entrará em vigor a partir do dia 09 de junho de 2021, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário.  
 
 

Condeúba(BA), 07 de junho de 2021. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 147/2021 de 01 DE JUNHO DE 2021. 

 

Abre crédito extraordinário em favor da 

Secretaria de Saúde no valor de R$ 

89.732,47 (oitenta e nove mil setecentos 

trinta e dois reais e quarenta sete centavos) 

para combate à Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus/Covid-19 para ações no 

âmbito da Atenção Primária. 

  

O Prefeito Municipal de JACARACI, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com o que lhe confere a Lei Orgânica do município, combinado com o Artigo 167 § 2º 

da CF, Artigo 44 da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 65 da Lei 101/00 (LRF). 

 

- Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de 

importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 

- Considerando o Decreto Legislativo Nº 006 de 20 de março de 2020 do Senado 

Federal, que reconhece estado de calamidade pública nacional em face da pandemia 

Covid-19; 

 

- Considerando o disposto no Art. 44 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964; 

 

- Considerando a Nota Técnica SEI Nº 12774/2020/ME que orienta sobre a criação de 

programa ou ação orçamentária específica para as despesas relacionadas ao COVID-

19; 
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- Considerando a Nota Técnica SEI Nº 21231/2020/ME que orienta os entes da 

Federação quanto à contabilização e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos e 

aplicados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), como os decorrentes da Lei 

Complementar nº 173/2020. também sobre a abertura de crédito extraordinário; 

 

- Considerando a Portaria Nº 894 de 11 de maio de 2021 do Ministé rio da Saúde que 

Institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros federais de custeio no âmbito 

da Atenção Primária à Saúde, a serem transferidos, em parcela única, aos municípios 

e Distrito Federal, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica aberto crédito Adicional extraordinário em favor do Fundo 

Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Art. 

41, Inciso III, da Lei Federal  N. 4.320/64, no orçamento vigente, no valor de R$ 

89.732,47 cujos recursos serão destinados para combate da infecção humana pelo 

novo Corona vírus no âmbito da Atenção Primária. 

 

Art. 2º - Fica criado a ação denominada de 2091 – GESTÃO DAS AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO COVID 19 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA 894, com a 

seguinte classificação programática:  

 

UNIDADE: 04.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO – 10 Saúde   

SUBFUNÇÃO – 122 Administração Geral 

PROGRAMA – 011 – Saúde 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 36 07 de Junho de 2021

 

ATIVIDADE: GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID 19 ATENÇÃO 

PRIMÁRIA - PORTARIA 894, abaixo discriminada e conforme detalha mento no Anexo 

I: 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO NATUEZA 
DA 

DESPESA 

FONTE VALOR 

04.00.00 10.122.004.2091 3.1.90.00 14 60.000,00 
04.00.00 10.122.004.2091 3.3.90.00 14 29.732,47 

 

 

Art. 3º - Para finalidade ficam alteradas e atualizadas as metas e prioridades da 

administração municipal para o exercício 2021, em decorrência do credito adicional 

extraordinário. 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em 

vigor nesta data. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de JACARACI – BA, em 01 de junho de 2021. 

 

 

Prefeito 

Antonio Carlos Freire de abreu 
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ANEXO I 

AÇÃO: 2091 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID 19 
ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA 894 

 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO FONTE VALOR 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2091 
 

3.1.90.04 
 

14 
 

60.000,00 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2091 
 

3.3.90.30 
 

14 
 

29.732,47 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

AÇÃO: 2091 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID 19 
ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA 894 

 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO FONTE VALOR 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2091 
 

3.1.90.04 
 

14 
 

60.000,00 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2091 
 

3.3.90.30 
 

14 
 

29.732,47 
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DECRETO Nº 148/2021 de 01 DE JUNHO DE 2021. 

 

Abre crédito extraordinário em favor da 

Secretaria de Saúde no valor de R$ 

30.875,10 (trinta mil oitocentos setenta e 

cinco reais e dez centavos) para combate à 

Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus/Covid-19 para apoio à 

gestação, pré-natal e puerpério. 

  

O Prefeito Municipal de JACARACI, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com o que lhe confere a Lei Orgânica do município, combinado com o Artigo 167 § 2º 

da CF, Artigo 44 da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 65 da Lei 101/00 (LRF). 

 

- Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de 

importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 

- Considerando o Decreto Legislativo Nº 006 de 20 de março de 2020 do Senado 

Federal, que reconhece estado de calamidade pública nacional em face da pandemia 

Covid-19; 

 

- Considerando o disposto no Art. 44 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964; 

 

- Considerando a Nota Técnica SEI Nº 12774/2020/ME que orienta sobre a criação de 

programa ou ação orçamentária específica para as despesas relacionadas ao COVID-

19; 
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- Considerando a Nota Técnica SEI Nº 21231/2020/ME que orienta os entes da 

Federação quanto à contabilização e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos e 

aplicados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), como os decorrentes da Lei 

Complementar nº 173/2020. também sobre a abertura de crédito extraordinário; 

 

- Considerando a Portaria Nº 731 de 16 de abril 2021 do Ministério da Saúde que 

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio 

para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e 

puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus. 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica aberto crédito Adicional extraordinário em favor do Fundo 

Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Art. 

41, Inciso III, da Lei Federal  N. 4.320/64, no orçamento vigente, no valor de R$ 

30.875,10  cujos recursos serão destinados para combate da infecção humana pelo 

novo Corona vírus no apoio à gestação, pré-natal e puerpério. 

 

Art. 2º - Fica criado a ação denominada de 2097 – ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 731, com a seguinte 

classificação programática:  

 

UNIDADE: 04.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO – 10 Saúde   

SUBFUNÇÃO – 122 Administração Geral 

PROGRAMA – 011 – Saúde 
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ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID 

19 - PORTARIA 731, abaixo discriminada e conforme detalhamento no Anexo I: 

 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO NATUEZA 
DA 

DESPESA 

FONTE VALOR 

04.00.00 10.122.004.2097 3.1.90.00 14 10.000,00 
04.00.00 10.122.004.2097 3.3.90.00 14 20.875,10 

 

 

Art. 3º - Para finalidade ficam alteradas e atualizadas as metas e prioridades da 

administração municipal para o exercício 2021, em decorrência do credito adicional 

extraordinário. 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em 

vigor nesta data. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de JACARACI – BA, em 01 de junho de 2021. 

 

 

Prefeito 

Antonio Carlos Freire de abreu 
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ANEXO I 

AÇÃO: 2097 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
COVID 19 - PORTARIA 731 

 

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO FONTE VALOR 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2097 
 

3.1.90.04 
 

14 
 

10.000,00 
 

04.00.00 
 

10.122.004.2097 
 

3.3.90.30 
 

14 
 

20.875,10 
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LEI N° 150 / 2021 

 

Dispõe sobre a Criação e Regulamentação de Programa 

de Incentivo a Educação de Jovens e Adultos para 

erradicação do analfabetismo e formação dos jovens e 

adultos deste Município, autorizando ainda a concessão 

de incentivo financeiro para efetivação de matrícula, 

permanência, frequência, estudo e aprovação nas 

Escolas Municipais que ofertam vagas na modalidade de 

ensino EJA da Educação Básica e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica criado o Programa de Incentivo a Educação de Jovens e Adultos para 

erradicação do analfabetismo e formação dos jovens e adultos deste Município. 

Parágrafo Único. O Programa criado por esta lei tem como beneficiários estudantes 

com idade acima de 15 anos, matriculados na Rede Municipal de Ensino regular em 

Escolas na modalidade EJA da Educação Básica dos níveis Fundamental I e 

Fundamental II do Município de Malhada de Pedras-Ba. 

 

Art. 2°. Os alunos terão direito ao pagamento de incentivo financeiro desde que estejam 

matriculados em Turmas de Educação de Jovens e Adultos e preencham os seguintes 

requisitos: 

I. Tenham idade acima de 16 anos; 

II. Estejam matriculados na Rede Municipal de Ensino regular em Escolas com turmas de 

modalidade EJA da Educação Básica dos níveis Fundamental I e Fundamental II; 

III. Obtenham frequência de pelo menos 75% nas aulas; 
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IV. Mantenham permanência na escola até a conclusão das unidades regulares de 

avaliação; 

V. Obtenham aprovação com média mínima adotada nas avaliações das escolas que 

ofertam o programa. 

§ 1º. O Prefeito Municipal regulamentará outros requisitos necessários por Decreto. 

§ 2º. As Escolas deverão manter registros de frequência, notas e resultados 

atualizados com relatórios encaminhados à Secretaria Municipal de Educação ao final de 

cada Unidade de Avaliação. 

§ 3º. A Secretaria Municipal de Educação encaminhará ao Tesouro Municipal lista 

nominal com os respectivos valores de incentivos financeiros para pagamento. 

§ 4º. A Secretaria Municipal de Educação fará planejamento e execução 

pedagógica com ampliação máxima de projetos que aproximem a realidade social e de 

vida dos alunos à sala de aula, concentrando trabalho pedagógico à emancipação, 

aprendizagem, alfabetização e formação cidadã dos alunos EJA. 

§ 5º. A Secretaria Municipal de Educação implantará um conjunto de ações que 

visem contínuo diagnóstico da EJA, com análises, intervenções e adaptações 

pedagógicas e didáticas, objetivando a aprendizagem e formação dos alunos com 

atratividade necessária à permanência na escola. 

§ 6º. O Conselho Municipal de Educação tem a obrigação de promover visitas e 

acompanhamento das salas e turmas de EJA para participação ativa no processo 

construtivo e, assim, colaborar com o seu aprimoramento. 

 

Art. 3º. O incentivo financeiro do programa criado e regido por essa lei terá os seguintes 

valores: 

I. Será pago valor de R$200,00 para os alunos que obtiverem frequência e aprovação 

registrada em relatório descrito no artigo anterior em todas as unidades avaliativas; 

II. O valor será pago a partir do mês de outubro em lotes definidos em Decreto do Poder 

Executivo. 

§ 1º. Os valores das bolsas previstas nesta lei terão os valores reajustados da 

seguinte forma: 
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I. O valor de R$250,00 em 2022; 

II. O valor de R$300,00 em 2023; 

III. O valor de R$350,00 em 2024; 

§ 2º. Caso o Município não tenha como arcar com as despesas decorrentes da 

elevação dos valores, estes ficarão mantidos sem elevação por meio de Decreto com 

validade de um ano. 

§ 3º. Caso o Município tenha disponibilidade de recursos financeiros o Poder 

Executivo está autorizado a aumentar os valores até o limite de 80% por meio de Decreto, 

podendo ainda, ajustar nos anos subsequentes com o mesmo limite incidente sobre o 

valor anterior. 

§ 4º. Caso o Município não tenha disponibilidade de recursos financeiros o Poder 

Executivo está autorizado a reduzir os valores até o limite de 30% por meio de Decreto. 

§ 5º. A partir dos reajustes previstos nesta lei os valores serão reajustados pelo 

índice de inflação anual no mês de março de cada ano subsequente. 

§ 6º. Os Servidores Públicos Municipais que se enquadrarem nesta Lei e 

matriculares terão direito ao incentivo financeiro, sem qualquer redução no salário e como 

incentivo para estudar terão direito a redução de duas horas diárias de trabalho para 

carga horária de 40 horas e uma hora de trabalho para os que tiverem 20 e 30 horas 

semanais. 

 

Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal da Educação: 

I. Comprovar mediante visita nas unidades escolares, a real situação dos alunos e emitir 

relatórios a cada semestre. 

II. Observar semestralmente o desempenho dos beneficiários, sua frequência escolar 

igual ou superior a 75% e o bom aproveitamento escolar. Caso esse seja inferior ao 

preconizado, o pagamento do benefício será imediatamente suspenso, com retorno logo 

após a aprovação e frequência, sem direito ao recebimento do valor referente a unidade 

de reprovação ou baixa frequência. 

 

Art. 5º. Será excluído do Programa o aluno que: 
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I. For reprovado por qualquer motivo; 

II. Interromper o curso; 

III. Incorrer em fraude, simulação, falsidade, falsificação ou desvio de finalidade. 

 

Art. 6º. Os pagamentos serão realizados por meio de ordem bancária em conta informada 

pelo beneficiário, podendo ser utilizada exclusivamente conta de esposos, companheiros, 

ascendentes e descendentes. Para os que não tiverem a conta, o pagamento será feito 

através de uma nota, na qual deverá constar os dados do benefíciário e a sua assinatura, 

atestando o recebimento. 

 

Art. 7º. Fica instituído o Conselho de Acompanhamento do Programa, com as seguintes 

competências: 

I. Supervisionar e avaliar a execução das ações definidas por esta Lei; 

II. Supervisionar a relação dos estudantes cadastrados pelo Poder Executivo como 

beneficiários do programa; 

III. Estimular a participação comunitária no controle da execução do programa no âmbito 

municipal; 

IV. Elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento Interno; 

V. Fiscalizar o pagamento dos valores aos beneficiários e conferir os relatórios das 

escolas. 

§1º. O Conselho será instituído com 03 (três) membros, nomeados pelo Chefe do 

Poder Executivo por meio de Decreto, com a seguinte composição: 

I. Um representante dos Alunos do EJA; 

II. Um representante do Conselho Municipal de Educação, indicado pelos seus membros 

em votação com Ata; 

III. Um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo(a) Secretário(a) 

Municipal de Educação. 

§ 2º. A participação no conselho instituído nos termos deste artigo não será 

remunerada. 
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§ 3º. É assegurado ao Conselho de que trata este artigo o acesso a toda a 

documentação necessária ao exercício de suas competências. 

 

Art. 8º. O Poder Executivo está autorizado a fazer, por Decreto, abertura de crédito 

adicional especial, utilizando recursos do tesouro municipal, para atender as despesas do 

programa criado por esta lei, até o limite de R$ 450.000,00, nos termos do artigo 43 da Lei 

Federal 4.320, com a obrigação de inclusão na Lei Orçamentária para os exercícios de 

2021, 2022, 2023 e 2024, referente às despesas da presente lei. 

 

Art. 9º. Os alunos que permanecerem até o final do ano letivo cursando e frequentando 

terão o benefício quitado integralmente, desde que preencham os requisitos desta lei. 

 

Art. 10º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a aprovar por Decreto, os atos, 

regulamentos e instrumentos necessários a efetiva implantação do Programa previsto 

nesta lei. 

 

Art. 11. As despesas desse projeto serão custeadas com os Recursos do Fundo 

Municipal de Educação e o Fundo de Participação dos Municípios. 

 

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo está autorizado a realizar convênios, pactos e 

parcerias com entes públicos e iniciativa privada para qualificação do programa. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá firmar parcerias com os empresários 

locais para adoção de medidas inclusivas no mercado de trabalho e também pagamento 

de novos incentivos aos alunos beneficiários pelo programa previsto nesta lei. 

 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Malhada de Pedras, 07 de Junho de 2021. 

 

  

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 

Prefeito 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 018/2021  

 
 

Processo de Administrativo n.º 046/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO 
DE MORTUGABA-BA. 

 
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 17 de junho 
de 2021, às 08:30 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, 
Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo 
Licitatório acima especificado. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.  

 

Mortugaba-Ba. 04 de junho de 2021. 
 
 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 018/2021  

 
 

Processo de Administrativo n.º 047/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO 
DE MORTUGABA-BA. 

 
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 21 de junho 
de 2021, às 09:00horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, 
Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo 
Licitatório acima especificado. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.  

 

Mortugaba-Ba. 07 de junho de 2021. 
 
 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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