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Nesta Edição:
• AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 034/2020;
• TERMO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO;

 Publicada no Diário Ofi cial da 
União (DOU) desta segunda-
feira, 18 de janeiro, a Portaria 
591/2021 prorroga a suspensão de 
procedimentos operacionais e de 
gestão do Programa Bolsa Família e 
do Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. A 
medida se dá em decorrência da 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional.
A medida suspende pelo prazo de 
noventa dias processos de gestão 
e operacionais do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único: a 
Averiguação Cadastral; a Revisão 
Cadastral, que abrange os programas 
usuários do Cadastro Único, 
incluindo o Programa Bolsa Família; 

Portaria prorroga suspensão de 
procedimentos do Bolsa Família

as ações especiais de pagamento 
conforme previstas no art. 12 da 
Portaria/MDS nº 204, de 8 de julho 
de 2011; a aplicação dos efeitos 
decorrentes do descumprimento das 
condicionalidades do Programa Bolsa 
Família; as medidas de bloqueio 
dos benefícios de famílias sem 
informação de acompanhamento 
das condicionalidades do Programa 
Bolsa Família.
Também fi ca suspenso o cálculo 
do fator de operação do Índice 
de Gestão Descentralizada do 
Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único, que tem por objetivo 
a apuração do valor do apoio 
fi nanceiro à gestão descentralizada 
nos âmbitos municipal, estadual e do 

Distrito Federal. Neste caso, para a 
apuração do valor do apoio fi nanceiro 
durante o período mencionado 
de 90 dias, deverá ser utilizado o 
fator de operação do IGD-PBF da 
competência de mês de referência 
de fevereiro de 2020. Após os 90 
dias, o cálculo do fator de operação 
do IGD-PBF passará a utilizar os 
dados mais recentes disponíveis da 
Taxa de Atualização Cadastral (TAC) 
e da Taxa de Acompanhamento 
da Freqüência Escolar (TAFE), 
mantendo suspensa a atualização 
da Taxa de Acompanhamento de 
Saúde (TAS), por mais 90 dias.
A Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) alerta que 
a prorrogação considera a 
necessidade de evitar aglomerações 
e exposição do público benefi ciários 
do Programa Bolsa Família à 
infecção pelo coronavírus (Covid-19, 
que vão em busca de atendimentos 
para cadastramento, tendo em vista 
prevenir situações de calamidade 
pública em saúde nos Estados 
e Municípios. A entidade reforça 
que não haverá prejuízos aos 
Municípios, uma vez que o Ministério 
da Cidadania poderá realizar 
processo de verifi cação gradual das 
informações do Cadastro Único a 
partir das bases de dados disponíveis 
com vistas a garantir a qualidade dos 
dados na forma do regulamento.

Da Agência CNM de Notícias
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AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 

 

O Prefeito do Município de Maiquinique – Bahia, abaixo subscrito, determina o cancelamento do 

processo licitatório acima epigrafado e a anulação de todos os atos até então praticados no âmbito 

do referido processo, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de veículos e máquinas para atender as demandas das diversas 
Secretarias Municipais, por motivos de interesse público consignados no bojo do processo 

administrativo que desencadeou o procedimento, materializando-se na patente necessidade de 

retificação do Instrumento Convocatório do certame por inconformidades verificadas. 

Oportunamente e após as devidas alterações, será iniciado novo procedimento com a mesma 

finalidade. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, 

pessoalmente, na sede da Prefeitura Municipal de Maiquinique, situada na Rua Francisco Martins, 

nº 01, Centro, ou, ainda, pelo telefone 77 – 3275 2179, no horário de atendimento das 08 às 12 

horas. 

Publique-se. 
 

Maiquinique– BA, em 18 de janeiro de 2021. 
 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO 
Prefeito 
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_____________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Martins, 01-CEP: 45.770-000/Fonefax (77) 3275-2179 - Maiquinique – Bahia 

Site: www.prefeiturademaiquinique.ba.gov.br 

 

TERMO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

O Prefeito de Maiquinique – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e, especialmente, com 
fundamento no Princípio da Autotutela, e, pelo quanto previsto no Art. 24, II, Lei nº 8.666/93, e, 
ainda, pelo fim da vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020, torna público a anulação do contrato 
administrativo 010/2021 (dispensa de licitação nº 001/2021). 

Publique-se. 

Maiquinique – Bahia, 15 de janeiro de 2021. 

 

Jesulino de Souza Porto 
- Prefeito - 
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