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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
x Decreto nº 3.989 de 20 de março de 2020-Estabelece medidas
temporárias a serem observadas pelas secretarias municipais em razão
da prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus (COVID – 19),
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de
Saúde – OMS, no município de Cairu e dá outras providências.
x Decreto nº 3.990 de 20 de março de 2020- Define medidas
complementares para o enfrentamento da pandemia decorrente do
Corona vírus e dá outras providências.
x Resultado de Licitação do Edital de Licitação nº 031/2020 do Pregão
Presencial nº 008/2020-Objeto: Aquisição de mobiliário (conjunto escolar)
para assegurar a execução dos serviços essenciais das Unidades Escolar
Pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, Pertencente ao
Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03
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DECRETO Nº 3.989 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece medidas temporárias a serem observadas
pelas secretarias municipais em razão da prevenção ao
contágio pelo novo Corona vírus (COVID – 19),
considerando

a

classificação

de

pandemia

pela

Organização Mundial de Saúde – OMS, no município de
Cairu e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (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 Corona Vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;
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;
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CONSIDERANDO que verificou-se no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
abandono de serviço por parte de servidores públicos;
DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do
Município de Cairu, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
corona vírus em razão do abandono de serviço por servidor público municipal.
Art. 2º A Secretaria Municipal que verificar o abandono de serviço por servidor público
municipal estável, em estágio probatório, contratado em Regime Espacial de Direito
Administrativo, ocupante de cargo comissionado ou função de confiança, deverá notificar
imediatamente o referido servidor para comparecimento imediato ao serviço público no
prazo de 24(vinte e quatro) horas.
§1º A notificação deverá ser preferencialmente pessoal, mas na impossibilidade,
deverá a Secretaria Municipal proceder à notificação por e-mail, Whattsapp, telefone, ou
qualquer outro meio idôneo.
§2º A Secretaria Municipal deverá obter a confirmação do recebimento da
notificação.
§3º A Notificação realizada por telefone deverá ser realizada na presença de
2(dois) servidores municipais, devendo ser lida a notificação para o(a) notificado(a) e
apontada a data, o horário, o local e o telefone da notificada, e a assinatura dos
servidores presentes atestando o contato efetuado por telefone.
§4º Em caso de recusa de recepção de notificação pessoal, deverá ser lida a
notificação para o(a) notificado(a) e apontada a data, o horário, o local, a recusa da
recepção da notificação pelo(a) servidor(a) e a assinatura dos servidores presentes
atestando a recusa.
Art. 3º A chefia imediata deverá manter livro de ponto em todos os órgãos municipais que
estejam de serviço presencial e em pleno funcionamento enquanto vigentes os Decretos
Nº 3982/2020 e 3984/2020.
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Art. 4º Em caso de falta de justificativa ou justificativa fora das hipóteses previstas em lei,
a chefia imediata deverá proceder à notificação do(a) servidor(a) na forma do art. 2º,
comunicando-se a situação imediatamente a Secretaria Municipal na pessoa do
respectivo secretário, anexando folhas de ponto e o nome de 2(dois) servidores que
presenciaram o abandono de cargo público.
Art. 5º Na hipótese do art. 4º, deverá a Secretaria Municipal informar imediatamente a
Secretaria de Governo – SEGOV, que comunicará o Chefe do Poder Executivo Municipal,
a Procuradoria Jurídica do Município, a Delegacia de Polícia Civil do Município de Cairu e
o Ministério Público do Estado da Bahia.
Art.6º Fica determinada a prioridade de tramitação das sindicâncias e processos
administrativo disciplinares para apuração de faltas injustificadas ao serviço público na
vigência dos Decretos Nº 3982 e 3984.
Art. 7º Dê-se ampla e geral divulgação aos termos deste decreto, devendo o mesmo ser
fixado em todos os órgãos municipais que estejam de serviço presencial e em pleno
funcionamento enquanto vigentes os Decretos Nº 3982 e 3984.
Parágrafo Único – As chefias imediatas deverão comunicar aos subordinados os termos
deste decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 20 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 3.990 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Define

medidas

complementares

para o enfrentamento da pandemia
decorrente do Corona vírus e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (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 Corona vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;
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;
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspenso, a partir de 22 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
o funcionamento dos Clubes Sociais, Recreativos e Esportivos, bem como áreas de
recreio e piscinas de hotéis.
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Parágrafo único. 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, no que couber, cassação de
licença de funcionamento.
Art. 2º - De forma excepcional, tendo em vista o estado de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19), ficam estabelecidas,
pelo

prazo

de

15

(quinze)

dias,

as

seguintes

medidas:

I - interdição pelo Município de Cairu de todas as praias municipais, para uso
pela população;
Art. 3º - Fica determinado, nos próximos 15 (quinze) dias, que bares, restaurantes,
lanchonetes, barracas de praia, food truck e estabelecimentos congêneres, de todo o
território municipal terão seu funcionamento permitido apenas por delivery (entrega
em domicílio).
Art. 4° - O Comércio Municipal terá suas atividades suspensas a partir da primeira hora
do dia 22 de março de 2020, domingo, por 15 (quinze) dias, renováveis ou não por
igual período.
§

1°

-

Estão

excluídas

desta

obrigatoriedade os

supermercados,

mercadinhos, açougues, abatedouros, mercearias, hortifruti, padarias,

farmácias,

distribuidoras de gás, casas de ração, funerárias, postos de combustível, correspondentes
bancários e agências bancárias.
§ 2º - O acesso a estes estabelecimentos deve ser controlado mediante
barreira física, a fim de limitar aglomerações, considerando o tamanho de cada
estabelecimento. Em havendo fila, deverão promover a distancia mínima de 01 (hum)
metro entre os clientes.
§ 3º - O estímulo ao serviço de delivery (entrega em domicílio) deve ser
intensificado e priorizado.
§ 4º - O comércio de ambulantes está submetido às mesmas normas
previstas no caput, sendo permitido, apenas, a comercialização de produtos alimentícios e
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vedada a aglomeração e acomodação de clientes.
§ 5º - As Clínicas com serviço de emergência e laboratórios privados
permanecerão em funcionamento, normalmente.
Art. 5º - As agências bancárias, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários terão suas
atividades reduzidas e limitadas a partir da primeira hora do dia 23 de março de
2020, segunda, por 15 (quinze) dias, renováveis ou não por igual período.
§ 1º - Os Caixas Eletrônicos deverão estar ativos, abastecidos de moeda
corrente e com todos os serviços disponíveis, a fim de que seja evitado o atendimento
presencial. Daí a importância de que sejam criados veículos de comunicação locais para
agendamento, com hora marcada, de serviços presenciais extremamente essenciais.
§ 2º - As Casas Lotéricas atenderão, prioritariamente, os beneficiários dos
programas federais, de preferência com hora marcada devendo, para tanto, serem
disponibilizados e divulgados telefone (s) de contato.
§ 3º - O acesso a estes estabelecimentos deve ser controlado mediante
barreira física, a fim de limitar aglomerações, considerando o tamanho de cada local. Em
havendo fila, deverão promover a distancia mínima de 01 (hum) metro entre os clientes.
Art. 6º - Fica determinado que a partir do dia 23 os setores de Licitação, Contratos e
Recursos Humanos, só terão expediente interno devendo, o cronograma de sessões, ser
suspenso e publicado.
Art. 7º - As medidas previstas neste Decreto serão avaliadas permanentemente pelo
COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, que poderá
adotar providências adicionais necessárias ao enfrentamento do Corona vírus.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus e não revoga as
medidas anteriormente publicadas pelo município.
Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 20 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 031/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO ESCOLAR) PARA ASSEGURAR A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLAR PERTENCENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE AO SISTEMA PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº 14.235.907/000144, através do Pregoeiro Oficial do Município e equipe de apoio, abaixo assinados, designados pelo
Decreto Municipal nº 3.800, datado de 06 de janeiro de 2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, torna público para conhecimento de quem
possa interessar o resultado da licitação sob a modalidade de Pregão Presencial nº 008/2020, datado
de 05/03/2020, originário do Processo Administrativo nº 122/2020, datado de 03/03/2020, DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, sendo vencedora a empresa MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOSME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Pirajá da Silva, nº 264, Bairro Cidade
Alta, no Município de Camamu, Estado da Bahia, CEP 45.445-000, inscrita no CNPJ sob o nº
15.213.021/0001-62 e inscrição estadual sob o nº 100.364.277-ME, com um valor global de R$
199.949,80 (cento e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos),
conforme orçamentos apresentados e nas condições apresentadas.
Cairu - Bahia, 23 de março de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Pregoeiro Oficial

Aline Maia Oliveira
Equipe de Apoio

Adilton Pereira Vieira
Equipe de Apoio
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