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DISPENSA N° 037/2021 

ADJUDICAÇÃO 

 

Nós membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 

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

de Licitação n° 037/2021 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e 

jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa SKALA 

COMERCIO DE TECIDOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.211.020/0001-98, com sede 

na Rua Monsenhor Olímpio, Nº 34, Bandeira, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.000-

360, objetivando aquisição de tecidos e toalhas para atender as diversas secretarias, 

deste Município,  no valor total de R$ 16.857,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta 

e sete reais).  

 

 

Aracatu-BA, 10 de junho de 2021. 

 

 
JAMES PORTO BRITO 

Presidente da Comissão 

 

JOSENI SILVA ALMEIDA 
Membro da Comissão 

 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR 

Membro da Comissão 
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DISPENSA N° 037/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 037/2021, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa SKALA 

COMERCIO DE TECIDOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.211.020/0001-98, com sede 

na Rua Monsenhor Olímpio, Nº 34, Bandeira, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.000-

360, objetivando aquisição de tecidos e toalhas para atender as diversas secretarias, 

deste Município, no valor total de R$ 16.857,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta 

e sete reais). 

 

Aracatu-BA, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

BRAULINA LIMA SILVA 

PREFEITA DE ARACATU/BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU- BA 
 

Ratificação do Ato 
 

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

ratifica os atos administrativos do processo nº 037/2021, DISPENSA 037/2021, 

objetivando aquisição de tecidos e toalhas para atender as diversas secretarias, 

deste Município, no valor total de R$ 16.857,00 (dezesseis mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais), em favor da empresa SKALA COMERCIO DE TECIDOS 

LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.211.020/0001-98, com sede na Rua Monsenhor 

Olímpio, Nº 34, Bandeira, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.000-360, de acordo 

com o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

 

Aracatu-BA, 10 de junho de 2021. 
 
 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA 
Prefeita Aracatu/BA. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2021 

DISPENSA N° 037/2021. 

 
CONTRATANTE:  O MUNCÍPIO  DE  ARACATU, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa  Jurídica  de Direito Público Interno, Inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA ,
CEP: 46130-000, representada pela Secretária Municipal de Saúde ± HÉRICA LIMA COQUEIRO, brasileira,
maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603 -58 - SSP/BA, inscrita  no CPF/MF sob o n° 048.763.045-
99; do FMAS ± FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob o n° 21.612.697/0001-21, com sede à Rua Travessa
Clotilde Silveira Santos, S/N, Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, representado pela Secretária Municipal de
Ação Social - ELAINE ALVES DE ASSIS OLIVEIRA, brasileira , maior, portadora da Carteira de Identidade nº 
09.389.708-10 ± SSP/BA, inscrita  no CPF sob o nº 009.134.925-74; e do FME ± FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ARACATU ± ESTADO DA BAHIA, Pessoa  Jurídica  de Direito Público Interno, Inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 30.404.840/0001-80, com sede à Rua Travessa Clotilde Silveira Santos, 34, Centro, Aracatu -
BA, CEP: 46130-000, representado pelo Secretário de Educação - DEUSD ETE MEIRA LEITE, brasileiro, maior,
portador da Carteira de Identidade nº 02.979.507-97 ± SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 523.887.355.72; 
outrossim, representados pela Prefeita Municipal BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, casada, 
professora, portadora da Carteira de Identidade N.º 03 .252.361-00 ± SSP/BA e inscrita  no CPF/MF sob o N.º 
484.222.315-49. 
 
CONTRATADA : SKALA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.211.020/0001-98, com
sede na Rua Monsenhor Olímpio, Nº 34, Bandeira, Vitória da Conquista -BA, CEP: 45.000-360, representada pela
senhora Flávia Ferreira Miranda, inscrita no CPF sob o nº 075.466.716 -20. 
 
OBJETO: Aquisição de tecidos e toalhas para atender as diversas secretarias, deste Município. 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 037/2021, na forma prev ista no art. 24, inciso II
da Lei 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu término 
em 10 de agosto de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 16.857,00 (d ezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).
 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 10 de junho de 2021. 
 
 
 

BRAULINA LIMA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

DEUSDETE MEIRA LEITE 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

 
ELAINE ALVES DE ASSIS OLIVEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
 
 

SKALA COMERCIO DE TECIDOS LTDA  
CNPJ/MF nº 06.211.020/0001-98 

Flávia  Ferreira  Miranda  
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LEI Nº 428 DE 10 DE JUNHO DE 2021 
 

“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA – 
COMSEG, ESTABELECE SUA 
COMPETÊNCIA, PRINCÍPIOS E 
DIRETRIZES PARA O SEU 
FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”. 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACULÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, com base no art. 14 da Lei Orgânica do Município e em 
consonância com a Lei Federal 13.675/2018, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Segurança – COMSEG, ao 

qual incumbirá, em âmbito municipal e sem prejuízo das atribuições legais dos 
demais órgãos competentes, elaborar as diretrizes de execução de uma política 
municipal de segurança pública, de combate à criminalidade e prevenção à 
violência. 

 
Art. 2° - Compete ainda, ao Conselho Municipal de Segurança Pública: 
 
I – Avaliar, acompanhar ou, ainda, propor a sua modificação e adaptação às 

necessidades da comunidade, das ações, programas, projetos e planos 
relacionados à segurança pública no município, ao enfrentamento da criminalidade e 
à prevenção da violência no município, zelando sempre pelo respeito aos direitos 
humanos e pela eficiência do serviço público, principalmente no que se refere à 
proteção do cidadão e da sociedade; 

 
II – Apontar às autoridades responsáveis as prioridades do município na área 

de segurança pública, conforme as diretrizes anteriormente traçadas para a 
execução da política municipal de segurança pública; 

 
III – Zelar pelo bom relacionamento da comunidade com as forças policiais e 

demais órgãos, direta ou indiretamente, envolvidos com a temática da segurança 
pública, criminalidade e violência, promovendo, sempre que possível, campanhas de 
conscientização e educação, de forma a estreitar laços e promover a cooperação da 
comunidade com a segurança pública, como um todo; 

 
IV – Celebrar convênios, ou promover a sua celebração, entre o poder público 

e as entidades civis, organizações não governamentais ou empresas privadas, que 
possam contribuir de qualquer forma, inclusive, financeiramente, para a 
implementação da política de segurança pública do município; 

 
V – Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à área da segurança 

pública no município, zelando pelos Princípios da Eficiência, Moralidade, Publicidade 
e Impessoalidade no seu gerenciamento e prestação do serviço público. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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VI – Elaborar relatório semestral acerca da atuação do COMSEG, dados 

estatísticos, resultados e metas a serem cumpridas no semestre seguinte, prestando 
contas à população do município da gestão, atuação e recursos, inclusive os de 
âmbito interno do Conselho. 

 
Art. 3° - O Conselho Municipal de Segurança Pública – COMSEG, possui a 

seguinte composição: 
 
I – um representante do Executivo Municipal; 
 
II – um representante do Poder  Legislativo Municipal;  
 
III – um representante da Delegacia de Polícia; 
 
IV – um representante da OAB; 
 
V – um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
 
VI – um representante do Conselho Municipal Pró Segurança Pública; 
 
VII – dois representantes da Sociedade Civil Organizada; 
 
§ 1° - Cada representante possuirá um Suplente, com direito a voto, no caso 

de ausência ou impedimento do Titular; 
 
§ 2° - Os Conselheiros e Suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, 

para o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma vez, respeitadas 
as indicações dos órgãos a que representam; 

 
§ 3° - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, porém, a 

função será considerada de relevante serviço público, concedendo-lhe ao final do 
mandato, diploma de benfeitor da segurança pública no município de Caculé/BA; 

 
§ 4° - Os representantes de órgãos subordinados à Secretaria de Segurança 

Pública não poderão exercer a função de Coordenador do Conselho Municipal de 
Segurança Pública. 

 
Art. 4° - O COMSEG reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada dois meses, em 

caráter ordinário, ficando a realização das sessões extraordinárias em função da 
ocorrência de fatos relevantes, por convocação da coordenação do Conselho ou por 
manifestação da maioria absoluta de seus membros. 

 
Parágrafo único – As reuniões serão públicas, abertas à comunidade, que 

terá direito à voz, em local de fácil acesso, previamente determinado, fora do horário 
comercial. 

 
Art. 5° - O COMSEG elaborará o seu Estatuto no prazo de 90 dias, a contar 

da data da primeira sessão ordinária, e seu Regimento Interno, após o prazo de 90 
dias, a contar da data da publicação de seu Estatuto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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Art. 6° - O COMSEG não está subordinado a qualquer órgão, mas poderá, 

para fins de assessoramento e suporte administrativo, funcionar em qualquer um dos 
que o compõem ou com outro suporte e local, desde que aprovado em sessão 
plenária, especialmente respeitados os presentes dispositivos legais. 

 
Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os 

atos regulamentares que se fizerem necessários a implementação desta Lei. 
 
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, 

EM 10 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO DIAS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

   
Art. 6° - O COMSEG não está subordinado a qualquer órgão, mas poderá, 

para fins de assessoramento e suporte administrativo, funcionar em qualquer um dos 
que o compõem ou com outro suporte e local, desde que aprovado em sessão 
plenária, especialmente respeitados os presentes dispositivos legais. 

 
Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os 

atos regulamentares que se fizerem necessários a implementação desta Lei. 
 
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, 

EM 10 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO DIAS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 178/2021 

Nomeia para cargo de Coordenador de 

Execução de Programas Especiais, do 

Gabinete do Prefeito, o Sr. Jair Soares 

Bomfim e dá outras providências. 

 

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

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

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para Coordenador de Execução de Programas Especiais, do Gabinete 

do Prefeito, o Sr. Jair Soares Bomfim, CPF 050.661.948-60. 

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

para o dia 01 de junho de 2021. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA Nº 178/2021 

Nomeia para cargo de Coordenador de 

Execução de Programas Especiais, do 

Gabinete do Prefeito, o Sr. Jair Soares 

Bomfim e dá outras providências. 

 

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

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

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para Coordenador de Execução de Programas Especiais, do Gabinete 

do Prefeito, o Sr. Jair Soares Bomfim, CPF 050.661.948-60. 

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

para o dia 01 de junho de 2021. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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PORTARIA Nº 179/2021 

Nomeia para cargo de Encarregado do Setor 

de Receitas Diversas e Fiscalização, da 

Secretária Municipal de Administração e 

Finanças, a Sra. Marlene Marques Pereira 

Fernandes e dá outras providências. 

 

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

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

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para Coordenador de Encarregado do Setor de Receitas Diversas e 

Fiscalização, da Secretária Municipal de Administração e Finanças, a Sra. Marlene 

Marques Pereira Fernandes, CPF 001.895.725-07. 

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

para o dia 01 de junho de 2021. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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ADJUDICAÇÃO - TP 001/2021

O Prefeito Municipal torna público, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços 
nº 001/2021 realizada nos dias 23/02/2021, 25/03/2021 e 05/05/2021, na Sede da Prefeitura Municipal para 
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços na Pavimentação de Rua em Paralelepípedo 
com Drenagem Superficial Etapa 1(Rua 05 e Travessa 01) no distrito de Vila Mariana, Munícipio de Caraíbas-
BA, tendo como vencedora a seguinte licitante: SF CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (17.847.313/0001-82) 
com Valor Global: R$ 244.530,46 (Duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta reais e quarenta e seis 
reais). Pregoeira Zildi Santos da Silva, Prefeito Jones Coelho Dias.25-05-2021

HOMOLOGAÇÃO - TP 001/2021

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público o Resultado e 
HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 001/2021 realizada no dia 23/02/2021, 25/03/2021, 05/05/2021, na 
Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços na 
Pavimentação de Rua em Paralelepípedo com Drenagem Superficial Etapa 1(Rua 05, e Travessa 01) no distrito 
de Vila Mariana, Munícipio de Caraíbas-BA, tendo como vencedora a seguinte licitante: SF CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA (17.847.313/0001-82) com Valor Global: R$ 244.530,46 (Duzentos e quarenta e quatro mil 
quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).Prefeito Jones Coelho Dias.25-05-2021

ADJUDICAÇÃO - TP 002/2021

O Prefeito Municipal torna público, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços 
nº 002/2021 realizada nos dias dia 25/02/2021, 25/03/2021, 07/05/2021, na Sede da Prefeitura Municipal 
para Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços na Pavimentação de Rua em 
Paralelepípedo com Drenagem Superficial Etapa 2(Rua 06, Rua 07, Rua 08 e Travessa 02) no distrito de Vila 
Mariana, Munícipio de Caraíbas-BA, tendo como vencedora a seguinte licitante: CONSTRUTORA BVM EIRELI 
(CNPJ: 11.043.484/0001-72) com Valor Global: R$ 259.806,57 (Duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e 
seis reais e cinquenta e sete centavos). Pregoeira Zildi Santos da Silva, Prefeito Jones Coelho Dias.

HOMOLOGAÇÃO - TP 002/2021

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público o Resultado e 
HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 002/2021 realizada no dia 25/02/2021, 25/03/2021, 07/05/2021, na 
Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços na 
Pavimentação de Rua em Paralelepípedo com Drenagem Superficial Etapa 2(Rua 06, Rua 07, Rua 08 e Travessa 
02) no distrito de Vila Mariana, Munícipio de Caraíbas-BA, tendo como vencedora a seguinte licitante: 
CONSTRUTORA BVM EIRELI (CNPJ: 11.043.484/0001-72) com Valor Global: R$ 259.806,57 (Duzentos e 
cinquenta e nove mil oitocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), Prefeito Jones Coelho Dias.
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Decreto N° 109/2021

“Dispõe sobre nomeação dos Membros do 

Conselho Municipal da Assistência 

Municipal, nos termos da lei nº 627, de 

16/06/1999.”

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

atribuições legais, 

 DECRETA: 

Art.º 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, 

conforme Artigo 3º, da Lei nº 627, de 16/06/1999, abaixo relacionados: 

Esfera Governamental: 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Lidiane Alves de Sousa (Titular) 

Alessandra Dutra Cardoso (Suplente) 

Secretaria Municipal de Educação 

Juari Francisco do Nascimento (Titular) 

Bruna de Jesus Oliveira (Suplente) 

Secretaria Municipal de Saúde 

Julimar Soares Malta (Titular) 

Lucinéia Faria de Oliveira Carvalho (Suplente) 

Secretaria de Obras e Infraestrutura 

João Batista de Avelar (Titular) 

Geremias Carlos dos Santos (Suplente) 

Esfera Sociedade Civil: 

Mensageiros da Luz 

Maria do Carmo Alves dos Santos (Titular) 

Zaíra Ana Fernandes (Suplente) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Condeúba 

Eliana Maria dos Santos (Titular) 
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Manoela Messias Madalena Rocha (Suplente) 

Igreja Católica  

Maria da Conceição Nascimento Santos  (Titular) 

Luciene Maria de Sousa Santos (Suplente) 

Trabalhadores do SUAS 

Fernanda Pereira Flores (Titular) 

Carmelita Soares Pereira (Suplente) 

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 08 de junho de 2021. 

Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº. 110/2021 
 
  
 

“Dispõe sobre a nomeação em 
cargos em comissão da Prefeitura 
Municipal de Condeúba, Estado da 
Bahia, e dá outras providências.” 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA , Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições conferidas por Lei, e de acordo com o artigo 58, I da 
Lei Orgânica Municipal, 
 
RESOLVE: 
  
Artigo 1º - Nomear o SR. PAULO DE SOUSA OLIVEIRA, RG Nº 
55.958.369-5 BA e do CPF Nº 003.485.485-16, para exercer o cargo de 
Administrador Distrital, no Distrito da Mandaçaia, neste Município de 
Condeúba-Ba.  
 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.  

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 08 de junho de 2021. 

 
 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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D E C R E T O Nº 111 DE 09 DE JUNHO DE 2021. 
 

“Cancela os festejos juninos em todo território do 
Município de Condeúba, Estado da Bahia, visando conter o 
avanço da pandemia de COVID-19, 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 demaisl    e  gislações aplicáveis,  

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 20.516 de 07 de junho de 2021, pelo Governo do Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que os Municípios baianos 
promovam o cancelamento dos festejos juninos e adequem os dispositivos municipais ao Decreto 
Estadual vigente; 

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 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 - Ficam cancelados os festejos juninos de Santo Antonio, São João e São Pedro nos logradouros 
públicos e privados, clubes, salões de festas e similares, em todo o território do município de Condeúba, 
Estado da Bahia, visando conter o avanço da pandemia de COVID-19 e o alarmante aumento de casos 
de infecção. 
 
§ 1º. A proibição prevista no caput deste artigo compreende também a montagem e queima de fogueiras 
nos logradouros públicos. 
 
§ 2º. Recomenda-se não sejam promovidas festas juninas, no âmbito da residência e/ou da família, de 
modo a evitar aglomeração de pessoas e transmissão da COVID-19. 
  
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições 
em contrário.  
 

Condeúba(BA), 09 de junho de 2021. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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D E C R E T O Nº 112 de 10 de junho de 2021. 

 
“Nomeia o Procurador Gestor do Município 
de Condeúba perante o TRT 5ª REGIÃO – 
BAHIA – TRT5/BA, nos termos da Lei 
Orgânica Municipal, do Município de 
Condeúba – Bahia 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,  

 

DECRETA:  

 

Art.1º- Nomear a Bacharela  SIMONE GONÇALVES RIBERIO, OAB/BA nº 55.886, 
RG Nº 1552258394  SSP/BA e do CPF Nº 053.789.865-40 para exercer as funções 
de Procuradora Gestora do Município de Condeúba-Ba junto ao TRT 5ª REGIÃO – 
BAHIA – TRT5/BA  

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(BA), 10 de junho de 2021. 

 

Silvan Baleeiro de Sousa 

Prefeito Municipal 
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D E C R E T O Nº 114 DE 10 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 20.516 de 07 de junho 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 20.516 de 07 de junho 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 20.516 
de 07 de junho 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 11 a 15 de junho de 2021, em todo o território  do 
Município de   Condeúba(BA), nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 20.516 de 07 de 
junho 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.  
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Parágrafo Único - Fica proibido o 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 11 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; 
XIX - bancos, inclusive autoatendimento; 
XX - cooperativas de crédito, lotéricas; 
 
§ 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 - postos de combustível; 
VI - Oficinas mecânicas, borracharias e similares, desde que cumpram os protocolos 
apresentados pela VISA local;  
VII - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;  
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VIII - 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 
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) 
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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 11 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, 
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 
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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.  
 
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.  
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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 11 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. 
 
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 
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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 11 de junho de 2021, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário.  
 
 

Condeúba(BA), 10 de junho de 2021. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, 
Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 021/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual futura Aquisição de Refeições do Tipo "Prato Feito", "Quentinha", e 
"Self-Service" para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as 
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual 
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site 
Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 22/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 
22/06/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira 
Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, 
Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 022/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual futura Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis para atender 
as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O 
pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais 
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
até 22/06/2021 às 09:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 10:00h. Informações: 
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, 
Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 023/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual futura Aquisição de Serviços de Impresssão de Material Gráficos para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do 
Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. 
Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
até 22/06/2021 às 14:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 14:30h. Informações: 
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021 

 
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
nesta cidade de Malhada de Pedras-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.106.561/0001-84, tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com 
as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto 
Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Portaria 
Municipal nº 052, de 01 de Março de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no 
dia 15/06/2021, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021 , 
do tipo MENOR PREÇO Global, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais 
vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serviços especializados e continuados de 
Administração e Gerenciamento, visando a Manutenção Preventiva e Corretiva para a para atender a frota 
do Município de Malhada de Pedras-BA, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada 
nas cláusulas deste Edital. 
 
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. 
“876820”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. 
 
 
 

 
Secretária Municipal de Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452/1997, a Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras, 

Estado da Bahia, notifica os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades 

Empresariais, com sede no Município de Malhada de Pedras – Bahia, a liberação de Recursos 

oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, através do Programa  Planejamento 

Urbano no Município de Malhada de Pedras - BA, no valor de R$ 286.500,00 (Duzentos e oitenta e 

seis mil e quinhentos reais), no dia 09/06/2021, destinado à Pavimentação com paralelepípedos em 

vias urbanas do bairro do Campo e do bairro Adalberto Pimentel, referente ao Contrato de Repasse 

Nº 884973/2019 – Operação: 1065157-64. 

 

Malhada de Pedras (BA), 10 de Junho de 2021. 

                           

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
Prefeito 
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PORTARIA N° 072 / 2021 

 

Dispõe sobre a designação de Servidor para exercer a função 

do Fiscal dos Contratos nos termos do Art. 67 da Lei n° 

8.666/93, e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, no uso legal das 

suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Designar Fiscais dos Contratos no âmbito da Prefeitura Municipal de Malhada de 

Pedras, conforme Art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único. Fiscais dos Contratos são representantes da Administração 

Pública, especialmente designados para zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados 

para a Administração Pública Municipal. 

 

Art. 2°. Ficam indicados os Fiscais responsáveis pelos Contratos das suas respectivas 

áreas, a saber: 

I. Secretaria Municipal de Administração: Maria de Lourdes Rocha Guimarães 

II. Secretaria Municipal de Educação: Elisângela Rosa dos Santos Ventura 

III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Nadiel Silveira Fernandes 

IV. Secretaria Municipal de Saúde: Cleyderson Aguiar Caetano 

V. Secretaria Municipal de Agricultura: Fernando Lima Ataíde 

VI. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Humberto Vieira Ventura 

 

Art. 3°. São atribuições do Fiscal do Contrato: 

I - Garantir a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais; 
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II - Representar a Administração perante a Contratado; 

III - Notificar a Contratada quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o 

descumprimento das cláusulas contratuais, estabelecendo prazo para a sua correção; 

IV - Sugerir à Administração a aplicação de penalidades à Contratado em face do 

inadimplemento das obrigações; 

V – Acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas e contribuições sociais por 

parte da Contratada e seus empregados; 

VI - Atestar as Notas Fiscais e Faturas correspondentes à prestação dos serviços; 

 Parágrafo Único – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

 

Art. 4°. O Fiscal do Contrato responderá pelo exercício irregular das atribuições que lhes 

são conferidas. 

 

Art. 5°. Caberá a Administração prover os meios necessários para o exercício das 

funções descritas nesta Portaria. 

 

Art. 6°. O Servidor acumulará suas atividades do cargo que ocupa na Administração 

Pública com a de Fiscal do Contrato, não perseguindo qualquer vantagem advinda da 

acumulação. 

 

Art. 7º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, produzindo seus efeitos desde 04 de Janeiro de 2021. 

 

Malhada de Pedras, 08 de Junho de 2021. 

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA  

Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

 

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 020/2021  

 
 

Processo de Administrativo n.º 048/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a implantação 
de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica, com Ambiente 
Virtual de Aprendizagem para aulas síncronas e assíncronas, para a Secretaria Municipal de 
Educação de Mortugaba e Unidades de Ensino Municipais. 

 
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 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. 10 de junho de 2021. 

 
 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 021/2021  

 
 

Processo de Administrativo n.º 049/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME ANEXO I. 

 Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 de junho 
de 2021, às 10:30 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. 10 de junho de 2021. 
 
 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 022/2021  

 
 

Processo de Administrativo n.º 051/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE: EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR; INSTRUMENTAL 
CIRÚRGICO; INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL – DIABETES; 
MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE; MATERIAL ODONTOLÓGICO; EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, OBJETIVANDO 
MELHOR DESEMPENHO NA REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES E À 
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE - SUS. 

 

Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 29 de junho 
de 2021, às 08:30horas, 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. 11 de junho de 2021. 

 
 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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