
Paraíba , 07 de Junho de 2021   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba   •    ANO XII | Nº 2871 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/famup                                                                                 2 

 

Publicado por: 
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges 

Código Identificador:AC5F6374 

 
LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00020/2021 DESPACHO Nº PP 00020/2021 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade 

Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva o Registro de Preços 

para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE 

INFORMÁTICA (INSUMOS) CONFORME DEMANDA PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ; com base nos 

elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 

como proponentes vencedores: EMPRESA: LUIS EDUARDO 

PINHO TROCOLI - CNPJ: 26.995.037/0001-90 - VALOR: R$ 

311.270,85. EMPRESA: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 

LTDA - CNPJ: 11.004.395/0001-17 - VALOR: R$ 196.592,00. 

TOTAL: R$ 507.862,85.  

  

Publique-se e cumpra-se. 

  

Caaporã - PB, 04 de Junho de 2021. 

  

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO 
Prefeito Constitucional  

Publicado por: 
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges 

Código Identificador:A8C0253A 

 
LICITAÇÃO 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00020/2021 DESPACHO Nº PP 00020/2021-01 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: DESIGNAR as servidoras Gabriela Leal de Miranda, 

Secretária, como Gestora e Maria Luiza César de Oliveira, Diretora 

de Apoio Administrativo, para Fiscal dos contratos decorrentes da 

licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva o 

Registro de Preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA 

PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (INSUMOS) 

CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAAPORÃ; com as atribuições nos termos da norma vigente, 

especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a 

execução do referido contrato. 

  

Publique-se e cumpra-se.  

  

Caaporã - PB, 04 de Junho de 2021. 

  

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO 
Prefeito Constitucional  

Publicado por: 
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges 

Código Identificador:E9322DFA 

 
LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00024/2021 

 

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - 

PB, às 09:00 horas do dia 18 de Junho de 2021, licitação modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 

Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, 

PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 

DESINSETIZAÇAO, DESCUPINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E 

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, A SEREM REALIZADOS NAS 

ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 

PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. 

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 

Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 

Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.520/02; Decreto 

Municipal nº 106/19; e legislação pertinente, consideradas as 

alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 

das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-

mail: licitacaocaapora2017@gmail.comEdital: 

www.caapora.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

  

Caaporã - PB, 04 de Junho de 2021. 

  

KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES 
Pregoeira Oficial 

Publicado por: 
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges 

Código Identificador:14A82AC9 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE 

PESSOAS 

DECRETO N° 27/2021 

 

Decreto n.º 027/2021, de 03 de junho de 2021. 

  

ALTERA O DECRETO Nº 024/2021, 

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À 

EPIDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 (SARS- 

COV 2) NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CAAPORÃ-PB, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Orgânica Municipal e demais disposições aplicáveis e, 

ainda, 

  

Considerando que o Município de Caaporã editou o Decreto nº 024, 

de 02 de maio de 2021, dispondo sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo 

coronavírus (covid-19) no âmbito do município, o Decreto nº 41.323 

de 02 de junho de 2021, do Governo do Estado da Paraíba, o qual, 

dispôs sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção de contágio pelo novo coronavírus (covid-19) em 

âmbito estadual; 

  

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

  

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde 

por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 

disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-

19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 

2011; 

  

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

  

Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, 

que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao 

contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse 

Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de 

pandemia de infecção humana pelo Coronavírus defi nida pela 

Organização Mundial de Saúde; 
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Considerando o Decreto Estadual nº 016, de 31 de março de 2021, que 

estabeleceu o Estado de Calamidade Pública no Município de Caaporã 

– PB; 

  

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, 

ou mesmo em ambientes abertos aglomerados; 

  

Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentado 

nas últimas semanas, no qual a média móvel de óbitos dos últimos 

quatorze dias retornou a patamares elevados, semelhantes aos que 

foram observados no mês março de 2021, e a necessidade de adoção 

de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do 

número de casos em diversos municípios paraibanos; 

  

Considerando que os últimos dados divulgados na 26ª avaliação do 

Plano Novo Normal, demonstram que a Paraíba apresenta importante 

deterioração das condições epidemiológicas pelo expressivo aumento 

da transmissibilidade do novo coronavírus, o que sobrecarrega 

sobremaneira o sistema de saúde paraibano, que termina pressionado 

por mais de noventa internações em um só dia, condição que 

oportuniza o alcance de mais de 80% de ocupação dos leitos de 

terapia intensiva para adultos, mesmo diante da elevada 

disponibilidade de leitos no plano de contingência estadual para 

COVID-19, com mais de mil duzentos e noventa leitos ativos; 

  

Considerando os intensos esforços de toda Paraíba, a qual Caaporã faz 

parte, no combate à pandemia da COVID-19 e a importante 

progressão da cobertura vacinal, que permitirá que esta nova união de 

esforços representada pelas medidas de proteção sanitária presentes 

neste decreto poderão configurar-se como fundamentais para o 

alcance de dias melhores, 

  

Considerando a avaliação do cenário epidemiológico do Município de 

Caaporã em relação à infecção pelo coronavírus (COVID-19), 

especialmente diante do crescente número de casos de infecção pelo 

coronavírus em Caaporã já confirmados até o momento; 

  

Considerado ser a vida do cidadão o maior bem, além de ser o direito 

fundamental da mais alta expressão constitucional, sendo obrigação 

do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu poder de 

polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as 

ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos 

se imponham. 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de 

conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com 

atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 16:00 horas, 

com ocupação de 30% da capacidade do local, ficando vedada, antes e 

depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para 

consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá 

ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios 

clientes (takeaway). 

  

§ 1º Nos dias 05, 06, 12 e 13 de junho os bares, restaurantes, 

lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares 

somente poderão funcionar através de delivery ou para retirada pelos 

próprios clientes (takeaway). 

  

§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste artigo 

não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, 

desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes 

com a devida comprovação dessa condição. 

  

§ 3º O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste artigo 

não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres que funcionem no interior de postos de combustíveis 

localizados nas rodovias, sendo vedada a comercialização de bebidas 

alcoólicas após 16:00 horas. 

  

Art. 2º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021 os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio 

poderão funcionar até dez horas contínuas por dia, sem aglomeração 

de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor, exceto nas 

datas tratadas no art. 6º deste decreto, cujo funcionamento poderá 

ocorrer apenas através de delivery; 

  

§ 1º Dentro do horário determinado no “caput” os estabelecimentos e 

as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários 

diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam 

começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com 

o objetivo de reduzir a aglomeração no transporte público. 

  

§ 2º Dentro do limite de horário determinado no “caput” os gestores 

municipais poderão estabelecer o horário de funcionamento do setor 

de serviços e do comércio, para melhor atender à realidade local. 

  

§ 3º Os shoppings centers e centros comerciais poderão funcionar das 

10:00 horas até 22:00 horas, exceto nas datas tratadas no art. 6º deste 

decreto, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de 

delivery. 

  

§ 4º Os bares e restaurantes, que funcionem no interior de shoppings 

centers e centros comerciais somente poderão funcionar com 

atendimento nas suas dependências até 16:00 horas, com ocupação de 

30% da capacidade do local, ficando vedada, antes e depois desse 

horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no 

próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas 

através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 

  

§ 5º As lanchonetes e estabelecimentos similares que funcionem no 

interior de shoppings centers e centros comerciais poderão funcionar 

com atendimento nas suas dependências até 22:00 horas, com 

ocupação de 30% da capacidade do local, sendo vedada a 

comercialização de bebidas alcoólicas a partir das 16:00 horas. 

  

§ 6º As praças de alimentação dos shoppings centers e centros 

comerciais somente poderão funcionar com 30% da capacidade, 

cabendo à administração do estabelecimento assegurar o cumprimento 

do protocolo estabelecido para o setor. 

  

§ 7º Nos dias 05, 06, 12 e 13 de junho os bares, restaurantes, 

lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares que 

funcionem no interior de shoppings centers e centros comerciais 

somente poderão funcionar através de delivery ou para retirada pelos 

próprios clientes (takeaway). 

  

Art. 3º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021 a construção civil somente poderá funcionar das 06:30 

horas até 16:30 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências e observando todas as normas de distanciamento social 

e os protocolos específicos do setor. 

  

Art. 4º Poderão funcionar também, no período compreendido entre 04 

de junho de 2021 a 18 de junho de 2021, observando todos os 

protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas 

Secretarias Municipais de Saúde, as seguintes atividades: 

  

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços 

pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem 

aglomeração de pessoas nas suas dependências, exceto nas datas 

tratadas no art. 6º deste decreto, observando todas as normas de 

distanciamento social e o horário estabelecido no art. 2º; 

  

II – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares; 

III – hotéis, pousadas e similares; 

IV – indústria; 

V - Academia 

  

Art. 5º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021, fica estabelecido que a realização de missas, cultos e 

quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com 
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ocupação de 30% da capacidade do local, exceto nas datas tratadas no 

art. 6º deste decreto. 

  

§ 1º A vedação tratada no “caput’ não se aplica a atividades de 

preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e quaisquer 

cerimônias religiosas pela internet ou por outros veículos de 

comunicação, realizadas em igrejas, templos ou demais locais 

destacados para este fim, com restrição de presença apenas aos 

ministros e oficiais religiosos, músicos e o correspondente pessoal de 

apoio técnico. 

  

§ 2º A vedação contida no “caput” não impede o funcionamento das 

igrejas e templos para as ações de assistência social e espiritual, desde 

que realizadas sem aglomeração de pessoas e observadas todas as 

normas sanitárias vigentes. 

  

Art. 6º Nos dias 05, 06, 12 e 13 de junho, de maneira excepcional, 

para reduzir a circulação humana, somente poderão funcionar as 

seguintes atividades, sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências e observando todas as normas sanitárias vigentes, 

sobretudo o uso de máscara, higienização das mãos e o 

distanciamento social: 

  

I – estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, 

farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as 

clínicas de fisioterapia e de vacinação; 

II – clínicas e hospitais veterinários; 

III – distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e 

distribuidores e revendedores de água e gás; 

IV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 

padarias e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, 

ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros 

alimentícios e bebidas no local; 

V - cemitérios e serviços funerários; 

VI –oficinas automotivas e serviços de manutenção, reposição, 

assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e 

instalações de máquinas e equipamentos em geral, incluídos 

elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e 

climatização; 

VII - segurança privada; 

VIII - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e 

internet; 

IX - assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

X - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e 

telecomunicação em geral; 

XI - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada; 

XII - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação 

padronizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da 

Agropecuária e da Pesca, e pela Legislação Municipal que regular a 

matéria. 

  

Parágrafo único: Todos os estabelecimentos citados com 

funcionamento até 19h no sábado e domingo até ás 14h, com exceção 

da farmácia que no domingo funcionará até as 18h. 

  

Art. 7º A AGEVISA e os órgãos de vigilância sanitária municipais, as 

forças policiais estaduais, os PROCONS estadual e municipais e as 

guardas municipais ficarão responsáveis pela fiscalização do 

cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o 

descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e 

poderá implicar no fechamento em caso de reincidência. 

  

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão 

do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo 

coronavírus (COVID-19). 

  

Art. 8º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste 

Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias 

estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade. 

  

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, 

será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado 

por até 07 (sete) dias em caso de reincidência. 

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) 

dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da 

aplicação de multa, na forma deste artigo. 

  

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a 

COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 

  

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no 

art. 7º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo. 

  

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a 

criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como 

crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder 

Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença 

contagiosa. 

  

Art. 9º Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas 

escolas das redes públicas estadual e municipais, em todo território 

estadual, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, 

garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de 

fevereiro de 2021. 

  

§ 1º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos superior e 

médio funcionarão exclusivamente através do sistema remoto. 

  

§ 2º As aulas práticas dos cursos superiores poderão ser realizadas 

presencialmente, observando todas as normas de distanciamento 

social, o uso de máscaras e a higienização das mãos. 

  

§ 3º No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e 

fundamental poderão funcionar através do sistema híbrido, nos termos 

do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de 2021. 

  

§ 4º As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e 

fundamental poderão realizar atividades presenciais para os alunos 

com transtorno do espectro autista – TEA e pessoas com deficiência. 

  

Art. 10 Ficam suspensas, no período compreendido entre 04 de junho 

de 2021 a 18 de junho de 2021 as atividades presenciais nos órgãos e 

entidades vinculadas ao Poder Executivo Estadual. 

  

§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica às Secretarias de Saúde, 

Segurança e Defesa Social, Administração Penitenciária, 

Desenvolvimento Humano, Fazenda, Secretaria de Comunicação, 

Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, Cagepa, Fundac, 

Detran, Codata, Docas e PBGÁS. 

  

§ 2º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não 

podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição 

ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos estaduais. 

  

Art. 11 Permanece obrigatório, em todo território do Município de 

Caaporã, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de 

acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da 

população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos 

estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, 

inclusive ônibus e táxis. 

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e 

os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso 

de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, 

consumidores, usuários e passageiros. 

  

Art. 12 No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021 fica proibido o funcionamento de cinemas, museus, 

teatros, circos, casas de festas, centros de convenções, salas de 

espetáculos, Campos de futebol, área de lazer e praças de eventos, 

bem como a realização de eventos sociais, congressos, seminários, 

conferências, shows e feiras comerciais em todo o território estadual. 

  

Art. 13 De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o 

interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate à 
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propagação do coronavírus (COVID-19), fica determinada a restrição 

de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e 

o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h às 

05h, de 04 de junho até 18 de junho de 2021. 

  

1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as 

hipóteses de deslocamento para ida e volta a serviços de saúde ou 

farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique 

comprovada a urgência, ficando o responsável pelas informações 

sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da 

justificativa apresentada. 

  

§ 2º A restrição prevista no “caput” deste artigo não se aplica aos 

servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas 

funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde, 

segurança e demais atividades essenciais. 

  

§3º Os serviços de transporte público funcionarão até às 22h, ficando 

os respectivos funcionários e colaboradores autorizados a realizarem o 

devido deslocamento para suas residências, até às 23h. 

  

§4ºRecomenda-se aos idosos a utilização de transportes públicos das 

9h às 16h. 

  

Art. 14 No período compreendido entre 04 de junho de 2021 a 18 de 

junho de 2021, os Servidores Municipais de Caaporã que forem vistos 

em aglomeração e descumprindo as determinações do presente 

decreto municipal, ficarão sujeitos as seguintes punições: 

  

I – Suspensão ou exoneração para os funcionários comissionados; 

II- Rescisão contratual dos contratados; 

III – Instauração de Processo Administrativo disciplinar para os 

servidores de cargos efetivos. 

  

Art. 15 Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em 

função do cenário epidemiológico do Estado. 

  

Art. 16 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

  

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
Mayara França de Queiroz 

Código Identificador:C7E5BA3B 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 00031/2021 

 

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os 

recursos referentes ao presente pregão, adjudico a empresa vencedora 

conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 

Objeto: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender 

a necessidade da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento 

da pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/PB. Situação: 

ADJUDICADO em 31/05/2021. Adjudicado para: ATIVA MEDICO 

CIRURGICA LTDA – CNPJ Nº. 09.182.725/0001-12 - vencedor do 

item nº. 1 – Valor Global R$ 91.800,00 (noventa e um mil oitocentos 

reais). 

  

Conceição - PB, 31 de Maio de 2021. 

  

KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 
Pregoeira Oficial 

Publicado por: 
Ilo Istênio Tavares Ramalho 

Código Identificador:EF9F50FE 

 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº. 031/2021, DE 04 DE JUNHO DE 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS 

DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 54, da Lei 

Orgânica Municipal, e demais disposições aplicáveis e, ainda, 

Considerando as deliberações da Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização dos Recursos destinados ao COVID-19, instituído por 

meio da Portaria 141/2020; 

Considerando o Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020, 

que adotou o Plano NOVO NORMAL PB, o qual institui a retomada 

gradual das atividades nos Municípios Paraibanos, ante a pandemia 

decorrente da COVID-19; o Decreto de n° 41.142 de 02 de abril de 

2021 do Governo do Estado da Paraíba, o qual dispõe sobre adoção de 

novas medidas temporárias; 

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, 

ou mesmo em ambientes abertos aglomerados; 

Considerando que os últimos dados divulgados demonstram que a 

Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo 

de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo 

retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos 

emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso 

contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o 

distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do 

número de casos em diversos municípios paraibanos; 

Considerando que o Município de Conceição se enquadra na 

bandeira laranja na vigésima sexta avaliação da Matriz Analítica do 

NOVO NORMAL PB em relação aos níveis de risco de práticas 

produtivas e sociais; 

DECRETA: 
  

Art. 1º - Fica determinado, em caráter extraordinário, no período 

compreendido entre 04 a 19 de junho de 2021, toque de recolher 

durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas 

do dia seguinte, para o município de Conceição /PB. 

Parágrafo único – Durante o período citado no caput os deslocamentos 

só devem ser realizados para o exercício de atividades essenciais e 

devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações 

sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da 

justificativa apresentada. 

Art. 2º. No período compreendido entre 04 a 19 de junho de 2021, no 

município de Conceição/PB, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas 

de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão 

funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 

16:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade, ficando vedada, 

antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto 

para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá 

ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios 

clientes (takeaway) até às 22:00 horas. 

Parágrafo único – Nos dias 05, 06, 12 e 13 de junho os bares, 

restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos 

similares somente poderão funcionar através de delivery ou para 

retirada pelos próprios clientes (takeaway) até às 22:00 horas. 

Art. 3º. No período compreendido entre 04 a 19 de junho de 2021, no 

município de Conceição/PB, fica estabelecido que a realização de 

missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão 

ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo 

chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas. 

Art. 4º. No período compreendido entre 04 a 19 de junho de 2021, no 

município de Conceição/PB, os estabelecimentos do setor de serviços 

e o comércio não essencial, poderá funcionar até às 17:00 horas, sem 

aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as 

normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

Parágrafo único – Dentro do horário determinado no caput os 

estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão 

estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus 

empregados possam começar e encerrar a jornada em horários 

diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir a aglomeração de 

pessoas. 


