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ERRATA | JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020)

ERRATA
Ref.: Publicação do Julgamento de Impugnação
Pregão Eletrônico nº 020/2020
Data publicação: 24 de Março de 2020, ano VI, edição nº 1525 pág. 2

Onde se lê:
22 de Julho de 2019
Leia-se:
24 de Março de 2020

EXTRATO (CONTRATO Nº 028/2020)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 12.426.325/001-10
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº028/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3850/2020

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, Toni Clécio Alves Ferreira (Secretário) CONTRATADA; LIVIO
MARCOS NASCIMENTO SANTO-CNPJ: 08.176.277/0001-81 OBJETO: prestação de serviço de confecção
totens, fachadas e placas de identificação padronizadas, destinadas a identificação visual do SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência no município de Amélia Rodrigues. Valor Global - R$17.100,00 (dezessete mil e
cem reais). VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, Amélia Rodrigues – BA. 25 de março de 2020.

Toni Clécio Alves Ferreira
Secretário
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HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ Nº 13.607.213/0001-28
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3850/2020
O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Paulo César Bahia Falcão, Homologa a DISPENSA DE LICITAÇÃO
012/2020 referente prestação de serviço de confecção totens, fachadas e placas de identificação padronizadas,
destinadas a identificação visual do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município de Amélia
Rodrigues, Contratada: LIVIO MARCOS NASCIMENTO SANTOS. - CNPJ: 36.124.640/0001-50 - Valor Global:
R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), Amélia Rodrigues - BA, 25 de março de 2020.

Paulo César Bahia Falcão
Prefeito
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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 38/2020)

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 038, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre novas medidas de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do Município de Amélia Rodrigues.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município, e o art. 78 da Lei Federal nº 5.172/66;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
Considerando o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta
a Lei nº 13.979/2020 para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
Considerando a necessidade de adoção de medidas complementares àquelas já
estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 035/2020, Decreto Municipal nº 036/2020,
Decreto Municipal nº 037/2020 como forma de aperfeiçoar o enfrentamento da
pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações prospectivas
sobre os riscos ainda não existentes, as ações reativas sobre os riscos existentes e a
elaboração e execução de um Plano de Contingência para enfrentamento da
pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
Considerando a Recomendação nº 2189.2020, de 20 de março de 2020, do Ministério
Público do Trabalho subscrita pela Procuradoria do Trabalho de Feira de Santana, que
dispõe sobre orientação e recomendação às grandes empresas da região sobre
procedimentos a serem adotados em relação aos trabalhadores (COVID 19);
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Considerando que a preservação das atividades industriais tem sido resguardada por
todos os Estados, a exemplo de São Paulo e Bahia, pelo fato de que a cadeia de
suprimentos de produtos básicos à população não pode ser afetada se exercida de
forma cautelosa de modo a não implicar em risco que obstaculize o seu
funcionamento;
Considerando que a atividade industrial serve de auxílio à crise já que através dela se
concretiza o fornecimento à comunidade dos bens e produtos necessários à sua
segurança e ao seu bem-estar;
Considerando que as atividades industriais dos municípios do entorno de Amélia
Rodrigues, a exemplo de Feira de Santana e Conceição do Jacuípe, e do Estado da
Bahia continuam em funcionamento;
Considerando que as atividades industriais exercidas no Município de Amélia
Rodrigues inclui a fabricação de artefatos e produtos que estão estreitamente
relacionados, direta ou indiretamente, com o enfrentamento da crise deflagrada pela
contaminação do COVID-19, bem como itens indispensáveis que guardam
essencialidade a toda sociedade;
Considerando que as atividades exercidas por indústrias situadas no Município de
Amélia Rodrigues estão ligadas à cadeia de suprimentos das indústrias instaladas nos
municípios adjacentes;
Considerando que, no atual contexto de esforço coletivo em prol de toda a sociedade
brasileira, a manutenção da cadeia de suprimento industrial é fator determinante
para a continuidade e estabilidade da prestação de serviços essenciais e são fatores
indispensáveis à paz social;
Considerando que Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, define como
essenciais às atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos
necessários às cadeias produtivas relativas ao exercício e ao funcionamento dos
serviços públicos e das atividades essenciais;
Considerando que a Administração Pública dispõe de Poder de Polícia com
prerrogativa e função para limitar ou disciplinar direitos, regulando a prática de ato
ou abstenção de fatos em razão do interesse da coletividade, concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades econômicas
que dependem de autorização e concessão, bem como aos direitos individuais e
coletivos;
DECRETA:
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Art. 1º - Este Decreto disciplina medidas de prevenção e controle da
transmissão do SARS CoV2 (novo Coronavírus) em complementação ao Decreto
Municipal nº 035/2020; Decreto Municipal nº 036/2020; Decreto Municipal nº
037/2020, as quais deverão ser observadas e cumpridas integralmente por toda a
Administração Pública Municipal e pela população em geral.
Art. 2º - As atividades industriais no âmbito de todo o território do Município
de Amélia Rodrigues ficam excluídas da determinação de suspensão de atividades
prevista no art. 2º do Decreto Municipal nº 036/2020, de 21 de março de 2020, e
passam a serem permitidas sob a condição de cumprimento de rigorosos protocolos
de segurança e enfrentamento ao Covid-19 no âmbito de suas unidades e atividades
e que inclui, sem prejuízo de outras medidas, as determinações expostas nesse
Decreto.
§1º - As indústrias instaladas no Município de Amélia Rodrigues deverão:
I - garantir higienização permanente dos locais de trabalho limpando e
desinfetando objetos e superfícies tocados com frequência, nos termos das
recomendações das autoridades sanitárias, e disponibilizar álcool em gel (70%)
e EPI´s adequados para os seus funcionários;
II - adotar controle do fluxo de entrada, saída, e circulação de seus
funcionários, terceirizados e colaboradores de modo a evitar a concentração
próxima de pessoas em todos os ambientes de sua unidade garantindo o
distanciamento mínimo de 2(dois) metros entre os empregados nos seus
locais de trabalho ou o uso dos EPI’s adequados à combater a contaminação
quando inviável o distanciamento dos empregados em razão da natureza das
suas atribuições;
III - eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por trabalhadores
como canetas, pranchetas, telefones, smartphones, headphones, teclados,
notebooks, tablets, ferramentas manuais, entre outros;
IV - fornecer/disponibilizar lavatórios com água e sabão aos trabalhadores e
promover aos mesmos higiene frequente das mãos com água e sabão ou
preparação alcoólica (sanitizante 70%);
V - promover entre os trabalhadores orientação no sentido de que evitem
tocar olhos, nariz e boca sem a prévia e adequada higienização das mãos;
VI - promover entre os trabalhadores orientação no sentido de que cubram
boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de
um lenço descartável;
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VII - liberar os trabalhadores para ficarem em casa quando apresentarem
sintomas respiratórios;
VIII - liberar os empregados com 60 (sessenta) anos de idade ou mais; os que
tenham histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas; as empregadas
grávidas; e os que utilizam medicamentos imunossupressores.
IX - providenciar a provisão de todos os insumos utilizados como
equipamentos de proteção individual (máscaras cirúrgicas, máscaras N95,
PFF2 ou equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de
papel, avental impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas de
procedimento, higienizantes para o ambiente, e outros) cuja fiscalização de
uso efetivo deve ser reforçada e fiscalizada pelo seu serviço de saúde e
medicina do trabalho (SESMT);
X - encaminhar todos os casos suspeitos a um hospital de referência para
isolamento, avaliação e tratamento seguindo as recomendações médicas;
XI - estabelecer política de autocuidado para identificação de potenciais sinais
e sintomas do COVID-19 no âmbito de suas unidades, atividades e
trabalhadores;
XII - não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos
trabalhadores nos ambientes de trabalho que possam representar risco à sua
saúde, seja de adoecimento pelo COVID-19, seja dos demais riscos inerentes a
esses espaços;
XIII - garantir
preferencialmente
o
teletrabalho,
assegurando
aos
trabalhadores o direito de realizar suas atividades laborais preferencialmente
de modo remoto, por equipamentos e sistemas informatizados,
preferencialmente para trabalhadores com encargos familiares (com filhos,
pessoas idosas ou com deficiência, pessoas com doenças crônicas que podem
ter seu quadro agravado pelo COVID-19, dela dependentes), gestantes,
pessoas idosas ou com deficiência;
XIV - exigir dos gestores dos contratos de prestação de serviços terceirizados a
responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios
necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos
do contágio do novo coronavírus (SARS-COV-2).
§2º - As indústrias instaladas no Município de Amélia Rodrigues deverão afixar
cartazes e placas de sinalização contendo as orientações de segurança, saúde e
higiene enumeradas no §1º do art. 1º deste Decreto.
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§3º - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, interdições, cassação de licenças de
funcionamento, permissões e alvarás, multa não inferior a 1 (um) salário mínimo por
dia de descumprimento, sem prejuízo de responsabilização cível e criminal
promovidas pelos órgãos competentes.
Art. 4º - A Guarda Civil Municipal, os Agentes de Trânsito e a Vigilância
Sanitária Municipal, conjunta e articuladamente, deverão adotar todas as
providências necessárias para a ostensiva fiscalização do cumprimento das medidas
impostas neste Decreto, sob pena de seus servidores responderem a sindicância e/ou
processo administrativo disciplinar em casos de descumprimento, sem prejuízo de
responsabilização cível e criminal promovidas pelos órgãos competentes.
Art. 5º - As medidas ora estabelecidas estão sujeitas a ampliação, revisão ou
revogação a qualquer momento, podendo ser ajustadas gradativa e
progressivamente a depender da propagação do coronavírus (COVID-19) e seus
desdobramentos sobre a dinâmica social.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias e produzindo efeitos jurídicos imediatos.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, em 24 de março de
2020.
PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 039, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Declara Estado de Calamidade Pública no
Município de Amélia Rodrigues para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da pandemia decorrente
do Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições preceituadas pela Lei Orgânica do Município de Amélia Rodrigues, com
fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como com
fundamento no quanto disposto pelo art. 65 Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de Maio de 2000 e art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, e que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020, que dispõe
sobre a situação de emergência de todo território baiano afetado por doença
infeciosa viral coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 035 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre
medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
Município de Amélia Rodrigues;
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Considerando o Decreto Municipal nº 036 de 21 de março de 2020 que dispõe sobre
novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito
do Município de Amélia Rodrigues;
Considerando o Decreto Municipal nº 037 de 21 de março de 2020 que declara
situação de emergência no Município de Amélia Rodrigues e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus;
Considerando o Decreto Municipal nº 038 de 24 de março de 2020 que dispõe sobre
novas medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito
do Município de Amélia Rodrigues;
Considerando a necessidade de ações prospectivas sobre os riscos ainda não
existentes, ações reativas sobre os riscos existentes e a adoção de medidas de
prevenção para contenção do avanço da contaminação pelo novo Coronavírus
(COVID-19) no Município de Amélia Rodrigues;
Considerando que os dados oficiais expedidos pela Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia já constatam, na data de 25/03/2020, a ocorrência de 84 (oitenta e quatro)
casos confirmados de coronavírus no âmbito do Estado da Bahia, dos quais 8 (oito)
ocorrem no Município de Feira de Santana e 1 (um) ocorre no Município de
Conceição de Jacuípe, cidade limítrofe ao Município de Amélia Rodrigues;
Considerando que o avanço de número de casos suspeitos e de casos confirmados
nos municípios adjacentes impõem adoção de medidas imediatas e emergenciais
objetivando a prevenção e a contenção da propagação do vírus no âmbito do
Município de Amélia Rodrigues;
Considerando que já constam 5 (cinco) casos suspeitos no Município de Amélia
Rodrigues e o avanço de número de casos suspeitos e de casos confirmados nos
municípios adjacentes impõem adoção de medidas imediatas e emergenciais
objetivando a prevenção e a contenção da propagação do vírus no âmbito do
Município de Amélia Rodrigues;
Considerando que, segundo autoridades infectologistas, para cada caso de
Coronavírus há outros 15 (quinze) pacientes sem diagnóstico;
Considerando a capacidade do novo Coronavírus de se decuplicar (multiplicar o total
de caso por dez vezes) a cada 7,2 (sete vírgula dois) dias, em média;
Considerando a ampla velocidade do Coronavírus em gerar pacientes graves e
passíveis de serem acometidos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS),
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levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle, e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
Considerando que em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a
Pandemia do Coronavírus, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o
presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no Município de
Amélia Rodrigues, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da
atividade econômica;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado Estado de Calamidade Pública para todos os fins de
direito no Município de Amélia Rodrigues.
Art. 2º - Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de Situação de
Emergência de que trata o Decreto nº 37, de 21 de Março de 2020, bem como as
previstas no Decreto Municipal nº 035 de 17 de março de 2020; Decreto Municipal nº
036 de 21 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 038 de 24 de março de 2020.
Art. 3º - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, reconhecimento do estado de calamidade
pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, em 25 de março de
2020.
PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 031/2020

“Retorno ao trabalho de Licença sem
vencimentos. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, Lei 182/90,
Art. 83, inciso II, “a" e na Lei 95/73, Art. 127,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao servidor, HISMALEI SANTOS DE OLIVEIRA, lotado na
Secretaria

Municipal

de

Educação,

retorno

ao

trabalho

de

LICENÇA

SEM

VENCIMENTOS, a partir da data 12/02/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Art. 3". Publique-se. Registre-se. Cumpra—se.

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE A

' IA RODRIGUES, Estado da

Bahia, em 25/03/2020.

PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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GABINETE DO PREFEITO
&

PORTARIA Nº 032/2020

“Dispõe sobre a substituição em Licença
Maternidade. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no art. 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, a servidora GILVANIA SANTOS FERREIRA, com RG nº
04.851.388—16 e inscrito no CPF/MF sob O nº 941.222615-20, para substituir a

Coordenadora RAQUEL CARIBÉ VILAS BOAS, com RG nº 09.443276-72 e
inscrita no CPF/MF sob o nº 048.104,285-75, encarregada da função de

COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de
LICENÇA MATERNIDADE COM PRORROGAÇÃO no periodo de 04/12/2019 a
31/05/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a data de 04/1212019, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da
Bahia, em 25 de Março de 2020.

PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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