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Nesta Edição:
• DECRETO N° 0270/2020 - Dispõe sobre a prorrogação das medidas temporárias de prevenção e controle 

para enfrentamento do COVID-19;
• AVISO DE REVOGAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 001/2020;
• DESPACHO - HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020;
• EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2020;

Publicada nesta segunda-feira, 18 de 
maio, a Portaria 69/2020 da Secretaria 
Nacional de Assistência Social faz 
recomendações acerca da garantia de 
proteção social à população em situação 
de rua e imigrantes no cenário da 
pandemia de Covid-19. Isso envolve os 
recursos previstos para essa fi nalidade 
na Portaria 369/2020, que trata do 
repasse fi nanceiro emergencial para 
ações socioassistenciais e estruturação 
da rede do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas).
A área técnica de Assistência Social da 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) avalia que a nova portaria amplia 
as possibilidades de uso do recurso ao 
contextualizar sua utilização, inclusive 
sobre a possibilidade de locação 
temporária pelo poder público de moradia 
que atenda à necessidade emergencial 
dos indivíduos ou grupos familiares em 
situação de rua.
A Nota Técnica 13/2020 - publicada 
pela secretaria na portaria - reúne 
recomendações tanto aos gestores da 
assistência social quanto aos técnicos 

Portaria recomenda como usar verba da Covid-19 para 
auxílio à população de rua

para o funcionamento e a reorganização 
das unidades para atendimento e 
acolhimento desse público. Até março, 
as gestões municipais cadastraram no 
Cadastro Único para programas sociais 
do governo federal cerca de 150 mil 
pessoas em situação de rua em todo o 
Brasil.
Ao elaborar os planos de contingência do 
setor e organizar os recursos no Suas, os 
gestores devem considerar a dinâmica 
que envolve viver nas ruas, tais como 
risco de exposição em espaços públicos, 
difi culdade para manter distanciamento 
social e falta de moradia. Assim, o 
público-alvo deve receber orientações 
sobre como acessar os serviços, 
incluindo horários de funcionamento, 
acesso à alimentação, água potável, 
produtos de higiene, limpeza, máscara 
facial, vestuário, locais para higiene 
pessoal (banheiros e chuveiros) e 
higienização de roupas.
Há ainda a possibilidade de acolhimento, 
seja por meio de moradia provisória, 
alojamento ou outras alternativas 
relacionadas e destinação de espaços 

específi cos para casos de suspeita 
ou confi rmação de contaminação. As 
orientações de interesse ao público 
em situação de rua envolve também o 
acesso à transferência de renda, auxílio 
emergencial e benefício eventual.
As ações devem ser viabilizadas por 
meio do atendimento nos Serviços de 
Acolhimento ou alternativas relacionadas. 
No âmbito da Proteção Social Especial 
(PSE) de Média Complexidade, ocorrem 
pelos Centros POP e/ou Creas e serviços 
a eles referenciados.
Plano de contingência
Instrumento de planejamento, o plano de 
contingência pode contribuir para que a 
gestão consiga construir diagnóstico local 
da rede socioassistencial e coordenar 
estratégias, como mapeamento das 
demandas e respostas, apoio a todas 
as unidades com a oferta de serviços 
socioassistenciais, incluindo a rede 
governamental e as organizações 
da sociedade civil, inclusive as que 
porventura não recebam recursos 
públicos.
A nota técnica também orienta quanto 
aos trabalhos em parceria com a área 
da saúde, como ações integradas 
entre a Vigilância Socioassistencial e 
a Vigilância em Saúde. Para realizar 
essas ações poderão ser utilizados, 
além de recursos próprios, aqueles 
disponibilizados via cofi nanciamento 
federal - repassados aos Municípios, 
Distrito Federal e Estados -, incluindo 
os voltados para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente 
da Covid-19 e previstos na Medida 
Provisória 953/2020.

Da Agência CNM de Notícias
Foto: Daniela Moraes/Prefeitura de Campo Bom
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DECRETO N° 0270, 18 DE MAIO DE 2020. 

 
“Dispõe sobre a prorrogação das medidas 
temporárias de prevenção e controle para 
enfrentamento do COVID-19, no âmbito do 
Município de Maiquinique/BA.” 

 
JESULINO DE SOUZA PORTO, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e: 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado  o  grau  de  
avanço  dos  casos  de  contaminação  pelo  novo  coronavírus,  e classificou  sua  contaminação,  
no  dia  11  de  março  de  2020,  como  uma  pandemia, cobrando  ações  dos  governos  
compatíveis  com  a  gravidade  da  situação  a  ser enfrentada; 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação do vírus 
COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia publicou o Decreto nº 19.549 DE  18  de  
março  de  2020,  declarando  a  situação  emergencial  em  todo  território baiano; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454,  de  20  de  março  DE  2020  do  Ministério  da Saúde,  que 
declarou,  em  todo  o  território  nacional,  o  estado  de  transmissão comunitária do coronavírus 
(COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal  nº  13.979, de  6  de  fevereiro  2020, alterada  pela Medida 
Provisória 926, bem como do Decreto Federal 10.282, ambos de 20 de Março de 2020, que 
estabeleceram, dentro outros pontos, a relação de serviços essenciais que não poderiam sofrer 
interrupção; 

CONSIDERANDO ainda a Recomendação 022, de 09 de abril de 2020, do Conselho Nacional  
de  saúde,  que  recomendou  que  os  Prefeitos  Municipais  reforcem,  ou implementem, as 
medidas que possibilitem o afastamento social, e que não permitam aglomerações de pessoas, 
como forma de diminuir a disseminação do coronavírus e evitar o colapso do Sistema de Saúde. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 0259, 02 de abril de 2020 que declara estado de 
calamidade pública no âmbito do município de Maiquinique, em decorrência da pandemia de 
corona vírus (COVID19), determinando providências administrativas e/ou judiciais para o 
enfrentamento do cenário. 

CONSIDERANDO que é dever do Município adotar medidas preventivas para evitar a 
propagação do vírus. 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica ratificada a declaração da situação de emergência no âmbito do Município de 
Maiquinique – Bahia, nos termos do artigo 1º do Decreto Municipal nº 0253 de 18 de março de 
2020. 
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Art. 2º. Prorroga todas as medidas preventivas imprescindíveis ao combate do coronavírus - 
COVID-19, dispostas nos Decretos Municipais nº 264 e 266 e relacionadas no Anexo I deste 
Decreto, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir de 19 de maio de 2020. 

Art. 3º. O Comitê Municipal, nomeado através do Decreto ° 255 e os Agentes de Fiscalização 
Municipal realizarão a fiscalização do quanto disposto neste Decreto, com eventual apoio da 
Polícia Militar da Bahia – PMBA. 

Art. 4º. Os casos omissos deverão ser decididos pelos órgãos integrantes da Administração 
Municipal. 

Art. 5º. As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado laboratorialmente ou por meio de 
quadro clínico-epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória 
e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório, sob pena das cominações 
legais. 

Parágrafo único - Não poderão sair do isolamento sem liberação explícita da 
Autoridade Sanitária local, representada por médico ou equipe técnica da vigilância 
epidemiológica. 

Art. 6º. O descumprimento dos artigos de que se refere este decreto resultará às penalidades do 
Código de Postura do Município e demais legislações vigentes municipal, estadual ou federal, 
sendo de competência dos órgãos de fiscalização, das forças de segurança pública e do Comitê 
Municipal o dever do devido cumprimento do quanto aqui disposto, inclusive, no que couber, 
cassação de licença de funcionamento, bem como a aplicação de multa. 

Art. 7º. Ficam mantidos, em todos os termos, os Decretos Municipais n° 255, 257, 259, 264 e o 
266. 

Art. 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado seus 
efeitos mediante a evolução do quadro sistêmico municipal nesta área de saúde pública. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO   ENIO LIMA LEITE 
                  Prefeito Municipal   Secretário de Administração 
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ANEXO I 
DECRETO N° 0270, 18 DE MAIO DE 2020. 

 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DO 
COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA. 

A. Suspensão das seguintes atividades pelo prazo de 15 dias: 
 

1. As aulas nas unidades escolares públicas municipais e particulares deste 
Município, além de eventuais cursos técnicos e profissionalizantes dentro do 
território deste Município; 

2. O atendimentos ao público na Sede da Prefeitura Municipal, salvo em casos de 
emergência. 
2.2. Não se aplica ao Setor de Licitações do Município de Maiquinique, 

podendo ter acesso livremente ao Paço Municipal, as pessoas que 
queiram assistir, fiscalizar ou participar dos processos licitatórios, nos 
termos da Lei. 

3. As visitas domiciliares na execução de Programas Sociais vinculados à 
Secretaria de Assistência Social. 

4. As visitas aos pacientes do Hospital Maternidade Municipal de Maiquinique até 
ulterior liberação. 

5. Participação de funcionários municipais, em nome do Município, em cursos, 
congressos e eventos de qualquer natureza em outros Municípios. 

6. O transporte de pessoas na Secretaria de Saúde para consultas eletivas em 
outros Municípios, mantendo este em casos emergenciais.  

7. O atendimento no CRAS, Unidades Básicas de Saúde e Secretarias Municipais, 
passando o mesmo a ser realizado por meio de senhas ou com data e horário 
pré-determinados. 

8. Atos de grande aglomeração que dependem de licença e autorização municipal 
durante o período de combate à supramencionada pandemia, exceto em caso 
de expressa e excepcional autorização em contrário pelo Chefe do Executivo 
Municipal. 

9. Todas as atividades esportivas promovidas pelas Secretarias Municipais ou por 
terceiros, em locais públicos (Quadras esportivas, Clubes e Praças). 

10. A realização de eventos a qualquer natureza, exceto cultos e missas. 
10.1 Igrejas poderão permanecer abertas normalmente, observando as 

orientações do Poder Público, dentre elas: manter portas e janelas 
totalmente abertas; disponibilizar álcool em gel 70% na recepção, 
corredores, salas de departamentos; obedecer a distância mínima de 1m 
entre os membros e frequentadores; evitar contato físico; recomenda-se 
também que pessoas que fazem parte do grupo de risco não frequentem 
as atividades religiosas. Outras medidas de prevenção poderão ser 
emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

11. A concessão de Alvará, bem como a autorização para a realização de eventos 
públicos e privados. 

12. A concessão de férias e licenças-prêmio para os servidores públicos municipais 
que atuem como profissionais de saúde e outros setores estratégicos. 
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B. Fica Determinado: 
 

1. O uso obrigatório de máscaras, pela população, ao adentrar em 
estabelecimentos comerciais, agências bancárias, igrejas, indústrias, 
estabelecimentos prestadores de serviços, táxis e todos os órgãos Municipais. 

1.1. Os estabelecimentos e instituições poderão disponibilizar máscaras 
descartáveis aos seus clientes e usuários. 

 
C. É condição indispensável para o funcionamento de todas as atividades comerciais 

as seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação: 
 

1. Proibição da entrada de consumidores ou de usuários que não estejam utilizando 
máscara, sendo o estabelecimento responsável por esse controle sob pena das 
sanções dispostas na Legislação Municipal; 

2. Disponibilização na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de 
fácil acesso dispensadores álcool em gel 70%; 

3. Limitação do número máximo de clientes, compatível com o tamanho do 
estabelecimento, evitando a aglomeração  de  pessoas  aguardando  
atendimento, podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para 
ordenar a entrada; 

4. Exigência de utilização de máscaras de proteção por todos os seus funcionários; 

5. Fornecimento de outros  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI  aos  
seus funcionários; 

6. Reordenamento das filas, garantindo o distanciamento mínimo de 01 (um) metro 
entre os consumidores; 

7. Priorização do atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco 
definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um 
horário para atendimento exclusivo; 

8. Divulgação de informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem 
como das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação; 

9. Efetuar a limpeza constante do piso, balcões, carrinhos, cestas, vidros, janelas 
ou qualquer outra superfície de fácil contato/contaminação; 

9.1. Visando atender o disposto no inciso III, caso haja mais de uma porta de 
acesso, o estabelecimento poderá priorizar uma porta, mantendo o 
ambiente ventilado e arejado com as demais portas abertas, porém, com 
algum obstáculo, sendo terminantemente proibido o funcionamento com 
entrada de clientes a portas fechadas; 

9.2. Os bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, trailers e estabelecimentos 
similares deverão, ainda, implementar medidas para reduzir a 
aglomeração de pessoas dentro e fora do ambiente, ficando o 
funcionamento dos mesmos restrito apenas para entregas (delivery) e 
vendas no balcão, sem consumo no local. 
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9.3. Os feirantes e seus colaboradores, assim como os clientes e 
frequentadores devem usar máscara facial que cubra boca e nariz. 

9.4. Os estabelecimentos comerciais localizados no município, inclusive os 
considerados essenciais, só poderão funcionar se atenderem as 
disposições acima, cujo descumprimento será caracterizado como 
infração. 

 
D. Do funcionamento das Barreiras Sanitárias: 

 
1. As Barreiras Sanitárias para medição de temperatura das pessoas que chegam 

ao Município de Maiquinique pelas rodovias de acesso, em qualquer transporte 
coletivo intermunicipal, público e privado nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, caminhões, alternativo e de vans, funcionarão das 06:00h às 
23:00h todos os dias da semana. 

1.1. A abordagem dos veículos ocorrerá nas estradas que ligam Maiquinique 
às cidades de Itapetinga/Macarani e Itarantim na Bahia, bem como ao 
distrito Pouso Alegre e à cidade de Jordânia, em Minas Gerais. 

1.2. Os transportes coletivos particulares (ônibus, vans, táxis, etc.) deverão 
providenciar a higienização total nos pontos de contato com as mãos de 
usuários e também de ar condicionado. 

1.3. Deverá ser disponibilizado, seja no transporte público ou privado, álcool 
em gel aos usuários e aos trabalhadores, os quais receberão orientação 
para que higienizem as mãos a cada viagem. 

1.4. Nos casos de quadro clínico sugestivo de corona vírus, o passageiro será 
encaminhado a avaliação médica, receberá Equipamento de Proteção 
Individual - EPI e será monitorado pela Autoridade Sanitária local. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, EM 18 DE MAIO DE 2020. 

 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO   ENIO LIMA LEITE 
                  Prefeito Municipal   Secretário de Administração 
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AVISO DE REVOGAÇÃO REFERENTE AO 

CREDENCIAMENTO 001/2020. 

A Prefeitura Municipal de Maiquinique torna público a todos os interessados, a 
REVOGAÇÃO do Chamamento de Pessoa Física para termo de credenciamento para 
Contratação de profissionais da Saúde sem vínculo empregatício de qualquer 
natureza, para o exercício 2020, para confecção de Próteses Dentárias, em 
conformidade com os ditames da Lei 8.666/93, cuja sessão ocorreu 12 de março de 
2020, às 14h00min, medida esta, indispensável para possível alteração no termo de 
referência, nas especificações do objeto e execução dos serviços, visando atender 
as disposições da Portaria n° 668, de 1° de abril de 2020, do Governo Federal, 
publicada em 03/04/2020, que credenciou o Município de Maiquinique a receber 
incentivo referente à Laboratório de Prótese dentária. Sendo que, um novo aviso 
será publicado nos mesmos veículos utilizados anteriormente.  Informações 
adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, pelo 
telefone 77.3275-2179, e através do e-mail licitacoesmaiquinique@gmail.com 

 

Maiquinique– BA, em 19 de maio de 2020. 
 

GIMALDO BISPO DOS SANTOS 
Presidente da Comissão de Licitação 
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DESPACHO 
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após analisar os autos do processo administrativo nº. 
062/2020 e por tudo que foi apresentado, HOMOLOGO a presente Licitação modalidade Pregão Presencial 
Para Registro de Preços N° 022/2020, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.  
 
 Maiquinique - BA, 19 de maio de 2020. 
 
 

Jesulino de Souza Porto. 
Prefeito Municipal de Maiquinique-BA. 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2020, 
ESPÉCIE: EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2020, referente ao Pregão Presencial Para Registro de Preços 
N° 022/2020. 
Objeto: Contratação de empresa, por registro formal de preços, visando Aquisição de Mobiliários 
Escolar para as Unidades Escolares da Rede Municipal. Contratada: H M S PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. CNPJ 10.712.774/0001-07 e 
Inscrição Estadual nº 082.381.738, estabelecida na Rua Almerindo Oliveira Lima nº 105 sala “B”, 
centro, Araci-BA, VALOR TOTAL: R$ 1.700.000,00 (Hum milhão e Setecentos Mil reais) para o Lote 
único do Certame, Vigência: O presente contrato terá prazo de vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, a 
partir da respectiva ordem de compra, Data da assinatura: 19 de maio de 2020. 
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