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CONSIDERANDO o Decreto Nº 138/2021, de 20 de janeiro de 2021 “Que Declara
Estado de Calamidade Pública no Município de Conceição do Jacuípe para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do
Novo Corona Vírus (COVID-19) e dá outras providências
CONSIDERANDO que o Município de Conceição do Jacuípe possui 2088 (dois
mil e oitenta e oito) casos confirmados, 45 (quarenta e cinco) casos ativos, 67
(sessenta e sete) casos suspeitos e 19 (dezenove) óbitos de COVID-19, bem como
o grande número de casos confirmados nos municípios adjacentes impõem
adoção de medidas imediatas e emergenciais objetivando a prevenção e a
contenção da propagação do vírus no território municipal, inclusive de naturezas
financeiras, como rescisões de alguns contratos e o direcionamento dos referidos
recursos para ajudar no combate a Pandemia do 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, a fim
de evitar a disseminação da doença, que, como é sabido, pode gerar pacientes
graves e passíveis de serem acometidos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SARS), levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de
sua capacidade de atendimento o que ocasiona diversas despesas por parte da
municipalidade, como a implementação de 4(quatro) leitos de UTIs e demais
medidas emergenciais, necessitando portando de suspender algumas outras
despesas vinculadas a outros setores e dispersar toda a atenção para a grave
questão de saúde pública que é o combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO a realidade orçamentária vigente, a qual se agravou ainda
mais com o epicentro da Pandemia do COVID-19, dificuldade esta que se torna
gigantesca na condução de questões públicas ao se deparar com previsão na Lei
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Orçamentária Anual que consta mais de 80% (oitenta por cento) dos elementos
de despesas com saldo igual ou inferior a R$1.000,00;
CONSIDERANDO que o Governo Federal desde de 01 de janeiro de 2021, não
destinou aos Municípios nenhum recurso para auxiliar no combate ao COVID19;
CONSIDERANDO o ofício
Administração e Finanças;

expedido

pela

Secretaria

Municipal

de

CONSIDERANDO a necessidade de preservação do Princípio da Supremacia
do Interesse Público;
5(62/9(

Art.1º. – Decretar a RESCISÃO UNILATERAL nos termos do art. 78, XII da Lei
8666/93, dos contratos de consultoria e assessoria constante no ANEXO ÚNICO
deste edital.
Art.2º. – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Conceição do Jacuípe, 29 de março de 2021.






TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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