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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Secretaria de Saúde de Barreiras alerta sobre variante genética do Coronavírus detectada 
por pesquisadores da UFOB

Desde maio de 2020, quando a Prefeitura de Barrei-
ras, através da Secretaria de Saúde e outros parcei-
ros, firmou parceria com a Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (UFOB), por meio do Laboratório de 
Agentes Infecciosos e Vetores (LAIVE), o diagnóstico 
e monitoramento da doença Covid-19 causada pelo 
novo coronavírus, têm sido feito com qualidade e ce-
leridade, atendendo em Barreiras, de maneira pionei-
ra, toda a macrorregião do Oeste da Bahia. Na última 
segunda-feira (8), O Laboratório de Agentes Infeccio-
sos e Vetores da UFOB, coordenado pelo Prof. Dr. Jai-
me Henrique Amorim, alcançou a marca de dez mil 
exames realizados. Na oportunidade, foi apresentada 
uma pesquisa identificando novas variantes genéticas 
do agente causador da Covid-19, na região. A pesqui-
sa informa que após a identificação de quatro amos-
tras contendo a variante P2 (B.1.1.28.2) do SARS-
-CoV-2, nas cidades de Santa Rita de Cássia, Barreiras 
e Angical, detectadas nos meses de dezembro de 2020 

e janeiro de 2021, a equipe técnica da LAIVE decidiu 
analisar 20 amostras coletadas no mês de fevereiro em 
Barreiras, onde foi verificado que 19 amostras contêm 
vírus da linhagem P2 e uma amostra contém vírus 
da linhagem P1 identificada em Manaus, Amazonas. 
Conforme interpretação da equipe técnica, a variante 
P2 tem ampla distribuição na região Oeste da Bahia, 
com transmissão comunitária em curso. Essas varian-
tes têm a capacidade de serem transmitidas com mais 
velocidade, o que pode ocasionar crescente número 
de pessoas infectadas. Dessa forma, a Secretaria de 
Saúde de Barreiras alerta à população sobre os cuida-
dos para evitar a proliferação do vírus. O uso da más-
cara continua sendo obrigatório, é necessário realizar 
a higienização das mãos e manter o distanciamento 
social. “Infelizmente estamos passando por um dos 
momentos mais complicados da pandemia, a popula-
ção precisa entender a dimensão disso e as consequ-
ências que essas novas variantes detectadas em nossa 
região podem provocar. A Prefeitura de Barreiras in-
tensificou desde a semana passada medidas para con-
ter a disseminação dessa doença com a sanitização 
das Unidades de Saúde e espaços públicos, porém a 
população precisa participar desse esforço, evitando 
qualquer tipo de aglomeração. Estamos empenhados 
na vacinação, na medida em que as doses do imuni-
zante chegam ao nosso município seguimos com as  
recomendações do Ministério da Saúde e as diretrizes 
do Plano Municipal de Imunização”, destacou o secre-
tário de saúde Melchisedec Neves.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Dispensa de Licitação nº 020/2021 
 
 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente termo 
de dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº MSD/31.2021, para que 
surta os jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 24 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações. 
Face ao Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente pela 
aquisição de móveis e utensílios no atendimento das necessidades elencadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme anexos, no valor total de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta 
reais), junto a empresa Mario Santos de Souza - ME, CNPJ. 09.046.660/0001-69 
 
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL 

1 

Armário de aço, na cor branco, contendo uma 
prateleira fixa e três reguláveis a cada 50mm, 
com capacidade para 30 kg cada, fechadura 
com duas chaves, Altura mínima 1,70m, Larg. 
0,48m e Prof. 0,40m. 

UN 4 Pandin 760,00 3.040,00 

2 
Arquivo, na cor cinza cristal, com 7 gavetas, 
altura mínima 1,30m, larg. 0,70m e Prof. 
0,50m. 

UN 3 Pandin 2.134,00 6.402,00 

3 

Gaveteiro, na cor cinza ou branco, com 2 
gavetas com chave e fechamento simultâneo. 
Dimensões mínimas 200mm x 350mm x 
380mm 

UN 7 Pandin 144,00 1.008,00 

4 
Roupeiro, na cor cinza, com 20 portas 
pequenas. Dimensões mínimas 1,90m x 1,35m 
x 0,40cm 

UN 1 Pandin 2.630,00 2.630,00 

TOTAL EM R$ 13.080,00 
 
Autorizo a aquisição do material na forma constante da presente dispensa. 

 
 

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI 
 

Serra Dourada, Bahia, 11 de março de 2021. 
 
 
 

Auzenildo Sousa Costa 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 024/2021, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

 
 

Atualiza o valor da Unidade Fiscal Padrão – 
UFP e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÔCOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o que lhe confere o artigo 1º e parágrafo 2º da Lei Municipal nº 
405, de 16 de outubro de 2003, e bem como o artigo 216, parágrafo 2º da Lei nº 402, de 16 
de outubro de 2003, 

 
 
D E C R E T A: 
 

 
Art. 1º. Fica atualizado o valor da Unidade Fiscal Padrão – UFP que passa a ser de 

R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos), com vigência a partir de 10 de março de 
2021, atualizado sobre o valor de R$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos). 

 
 Parágrafo único. O valor da UFP de que trata este artigo será utilizado para o 

efeito de cálculos de tributos, preço público, posturas, multas, pena pecuniária e receitas 
diversas. 
 

Art. 2.º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2021. 
 

 
 

Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 
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