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Prefeitura Municipal de
Condeúba publica:
• Decreto Nº 30 de 04 de Abril de 2022 - Declara [Situação de
Emergência] nas áreas do [município conforme FIDE] afetadas por
[Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0], conforme Portaria nº 260/2022 – MDR.
• Extrato do Contrato 081/2022 Pregão Eletrônico SRP 036/2021 - WA
Construção e Serviços de Edificações Eireli

Gestor - Silvan Baleeiro De Sousa / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Jovino Arsênio Da Silva Filho, Nº 53-A
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Decretos

DECRETO n° 30 de 04 de abril de 2022
Declara [Situação de Emergência] nas áreas do [município
conforme FIDE] afetadas por [Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0],
conforme Portaria nº 260/2022 – MDR.
O Senhor Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito do Município de Condeúba-Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo [Inciso VII do Art. 7º / Inciso VI do artigo 8º] da
Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.
CONSIDERANDO:
I – Que a necessidade de aplicação de medidas de caráter emergencial tendo em vista as perspectivas do
agravamento da situação de estiagem.
II- Que em decorrência do referido evento ocorreram a necessidade do abastecimento de água por meio de
carros pipas , mesmo com o advento das chuvas recentes, as águas acumuladas encontra-se impropria para o
consumo humano, e que as localidades descritas no FIDE necessitam de acompanhamento e assistência pela
Coordenação Municipal de Defesa Civil e que são necessárias ações de resposta e abastecimento emergencial
para as comunidades rurais registradas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE
III - Que a magnitude do evento superou a capacidade de resposta da administração municipal, Classificação do
Nível do desastre - Nível II;
IV – Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da
Coordenação Municipal de Defesa Civil favorável à declaração da situação de anormalidade.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Município de Condeúba- Bahia registradas no
Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do
desastre classificado e codificado como [Estiagem – 1.4.1.1.0], conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro

de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação Municipal de
Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.
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Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para
reforçar as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de assistir a população afetada pelo desastre, sob a
coordenação Municipal de Defesa Civil.
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as
autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de proteção e defesa civil ou autoridade administrativa que se
omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o
início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente
localizadas em áreas de risco de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem
em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo
de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.
Art. 6º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das disposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação
dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto no citado inciso.
Art. 7º. Este Decreto tem validade por [180 (cento e oitenta)] dias e entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2022

Silvan Baleeiro de Sousa

Prefeito Municipal
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Extratos de Contratos
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2022
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção e reparos,
manutenção preventiva e corretiva nos logradouros públicos, sem o fornecimento de
materiais, conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de
Referência e na Ata de Registro de Preço.
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 Secretaria de Saúde;
030901 Secretaria de Ação social; 030501 Secretaria de Educação; 030201 secretaria
de Administração: 03.07.01 Secretaria de cultura, esporte e lazer ; 03.08.01 Secretária
de Obras e Serviços Urbanos e Infra Estrutura; :030601 - Secretaria de agricultura e
desenvolvimento econômico; Atividade: 2.023 Manutenção de serviços administrativos;
2.013 Manutenção de serviços administrativos; 2.003 Manutenção de serviços
administrativos; 2.107 Desenvolvimento das atividades Meio a Educação Básica; 2.007
Manutenção serviços administrativos; 2.070 Bloco de gestão; 2.067 Gestão das ações
da atenção básica; 2.069 Manutenção do Bloco Mac- Média e Alta complexidade; 2.124
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo- ACFV; 2.120 Proteção Social
Básica- Piso Básico- PAIF/CAS; 2.074 Programa Bolsa Família-IGD; 2.073 Programa
BPC na escola; 2.136- Piso Fixo de Media Complexidade- PFMC- Creas; 2.121- Ações
do IGD-Suas: 2.122 Fomento asa manifestações e atividades culturais; 2.064 –
Manutenção
dos
serviços Administrativos;2.015- Manutenção
de
serviços
administrativos; 2.125 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 2.130
- MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA; 2.074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA –
IGD; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.969.000,00 (um milhão, novecentos sessenta e nove
mil), referente ao lote 01.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 17/02/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos
serviços.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA,
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

CONTRATADA: WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, CNPJ
nº 01.713.400/0001-07 – Assina pela Contratada: CLEBSON DA SILVA SANTOS, CPF
nº 978.685.231-15.
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