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Decretos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 114/2013
Rua Lauro de Freitas n° 168, Centro – Ubatã/BA
Email: cmdca.ubata@yahoo.com.br

DECRETO MUNICIPAL Nº 590 / 2022

Dispõe

sobre

a

CONVOCAÇÃO

da

III

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente no Município de Ubatã/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UBATÃ/BA, em conjunto com a
PRESIDENTE

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais, considerando:

CONSIDERANDO a Resolução nº 227, de 19 de maio de 2022, do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos/Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, publicada no Diário Oficial da União, em 24/06, 2022, e que dispõe sobre a
convocação da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
dá outras providências;

CONSIDERANDO o objetivo da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, que é avaliar a situação da política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente e propor diretrizes para o aperfeiçoamento dessa política, conforme
previsto na Lei Municipal de criação do CMDCA, nº 114/2013 de 17 de junho de 2013;

CONSIDERANDO a reunião realizada em 11 de outubro de 2022, com o colegiado do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para tratar da importância da
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que tem como objetivo avaliar
as políticas de promoção, proteção, defesa da criança e adolescente no Município de
Ubatã/BA.
RESOLVE:
Art. 1º Convocar a III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para
avaliar as políticas e ações de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos
humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, e municipal.
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Art. 2º A III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente realizar-se-á no
dia 11 de novembro de 2022.

Art. 3º A III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente terá como tema
“A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de
pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para
reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Parágrafo único o objetivo geral da Conferencia é promover ampla mobilização social nas
esferas municipal, para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das
crianças, adolescentes e suas famílias e para a construção de propostas de ações e
políticas públicas que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.

Art. 4º As despesas decorrentes da realização da III Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Ubatã/BA.

Art. 5º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, será organizada pela
Comissão da Conferência, instituída através de Resolução do CMDCA.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBATÃ, EM 13 DE OUTUBRO DE
2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
Prefeito Municipal de Ubatã/BA
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Licitações
Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

EDITAL/AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Município de Ubatã - Bahia, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial designado pela Portaria
nº 096/2022 convoca, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.024/2019, subsidiariamente na
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, as licitantes que se sagrou vencedora do certame cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
CONSIDERANDO que o proponente ANA PAULA ALVES DOS ANJOS SANTOS – EIRELI
CNPJ sob nº 22.215.069/0001-75, participara do certame modalidade Pregão Eletrônico, tendo sido
adjudicado a seu favor para a execução de serviços essenciais e contínuos de interesse público;
CONSIDERANDO que o serviço em epígrafe, objeto da licitação, é de extrema necessidade e
essencialidade para o funcionamento do Ensino público municipal no âmbito do Município de Ubatã e cuja
solução de continuidade estaria a comprometer o seu regular funcionamento;
CONSIDERANDO que o princípio do instrumento convocatório é a máxima regente tanto à
Administração Pública quanto aos licitantes ou proponentes que participam de certames públicos;
CONSIDERANDO a irrestrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, Constituição Federal de 1988), bem como o poder-dever da
Administração Pública no tocante à necessidade de cercar-se de todos os cuidados técnicos e cautelas
necessárias à execução de serviço essencial de capital importância para o alunado e rede pública de Ensino;
CONVOCA, na forma da lei, o licitante ANA PAULA ALVES DOS ANJOS SANTOS – EIRELI
para, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, apresente na Secretaria de Educação do Município de Ubatã
os veículo que farão transporte escolar perante as Rotas 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, de
sorte a viabilizar a certificação de segurança que se espera da prestação dos referidos serviços essenciais a
esta municipalidade, na forma da anexa avaliação veicular interna, sob pena de tornar-se ineficaz a
contratação do objeto.
Ubatã-Ba, 07 de Novembro de 2022.

Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã – BA, Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

EDITAL/AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Município de Ubatã - Bahia, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial designado pela Portaria
nº 096/2022 convoca, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.024/2019, subsidiariamente na
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, as licitantes que se sagrou vencedora do certame cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
CONSIDERANDO que o proponente JOSE CARLOS COSTA DOS SANTOS 00047932503
CNPJ sob nº 32.536.020/0001-78, participara do certame modalidade Pregão Eletrônico, tendo sido
adjudicado a seu favor para a execução de serviços essenciais e contínuos de interesse público;
CONSIDERANDO que o serviço em epígrafe, objeto da licitação, é de extrema necessidade e
essencialidade para o funcionamento do Ensino público municipal no âmbito do Município de Ubatã e cuja
solução de continuidade estaria a comprometer o seu regular funcionamento;
CONSIDERANDO que o princípio do instrumento convocatório é a máxima regente tanto à
Administração Pública quanto aos licitantes ou proponentes que participam de certames públicos;
CONSIDERANDO a irrestrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, Constituição Federal de 1988), bem como o poder-dever da
Administração Pública no tocante à necessidade de cercar-se de todos os cuidados técnicos e cautelas
necessárias à execução de serviço essencial de capital importância para o alunado e rede pública de Ensino;
CONVOCA, na forma da lei, o licitante JOSE CARLOS COSTA DOS SANTOS
00047932503 para, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, apresente na Secretaria de Educação do
Município de Ubatã os veículo que farão transporte escolar perante as Rotas 01 e 07, de sorte a viabilizar a
certificação de segurança que se espera da prestação dos referidos serviços essenciais a esta municipalidade,
na forma da anexa avaliação veicular interna, sob pena de tornar-se ineficaz a contratação do objeto.
Ubatã-Ba, 07 de Novembro de 2022.

Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã – BA, Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) – Nº
016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192022
Tendo em vista a realização da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) – Nº 016/2022, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET.
Tendo em vista o pregão realizado no dia 01 de Novembro de 2022, às 09h30min,
com o comparecimento da empresa: IRAN LACERDA EVENTOS E
AMBIENTAÇÕES CNPJ Nº 13.328.914/0001-28; Tendo em vista a análise de toda a
documentação da empresa e o consequente cumprimento dos requisitos; Tendo em
vista todos os procedimentos realizados posteriores a sessão pública de acordo com
o que rege o Edital; Tendo em vista a competência deste Pregoeiro Oficial para
adjudicar o objeto do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO (SRP) – Nº 016/2022 à empresa vencedora, conforme art. 4º inciso XX da
lei nº 10.520/02; ADJUDICO o objeto da licitação à empresa: IRAN LACERDA
EVENTOS E AMBIENTAÇÕES CNPJ Nº 13.328.914/0001-28.
Ubatã/Ba, 07 de Novembro de 2022.
Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã – BA, Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) –
N° 016/2022
O Município de Ubatã torna público que a empresa IRAN LACERDA EVENTOS
E AMBIENTAÇÕES CNPJ Nº 07.096.061/0002-24 foi declarada vencedora do
certame, PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
(SRP) – N° 016/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE BUFFET.

A empresa IRAN LACERDA EVENTOS E AMBIENTAÇÕES foi declarada
vencedora do LOTE 01 com valor total de R$ 166.139,00 (Cento e sessenta e seis
mil cento e trinta e nove reais), do LOTE 02 com valor total de R$ 109.498,20
(Cento e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos), do
LOTE 03 com valor total de R$ 92.394,00 (Noventa e dois mil trezentos e
noventa e quatro reais) e do LOTE 04 com valor total de R$ 35.835,00 (Trinta e
cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais) e LOTE 05 com valor total de R$
140.638,00 (Cento e quarenta mil seiscentos e trinta e oito reais). LOTE 06 com
valor total de R$ 21.090,00 (vinte um mil e noventa reais).
Ubatã – BA, 07 de Novembro de 2022.
Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã - Bahia
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Resoluções

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 114/2013
Rua Lauro de Freitas n° 168, Centro – Ubatã/BA
Email: cmdca.ubata@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a Comissão Organizadora da III
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do município de Ubatã/BA e dá
outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA,
no uso de suas atribuições legais com base na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Municipal nº 114/2013 de 17 de junho de 2013 e;

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 223, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e do Ofício – CONANDA
nº 17/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente no Município de Ubatã/BA, a se realizar no dia 11 de novembro
de 2022, das 08h00min às 17h00min, que terá como Tema Central: “Situação dos
direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid19:
violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para
reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

EIXOS:
I. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto
pandêmico e pós-pandemia;
II. Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de Covid19;
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III. Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de
discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos
seus direitos, durante e após a pandemia;
IV. Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de
políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes considerando o cenário pandêmico;
V. Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes
durante e após a pandemia de Covid-19.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social dará apoio necessário para o CMDCA
na realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º. Recomendar toda a REDE da Política dos direitos da criança e do adolescente, que
garantam a participação de crianças e adolescentes na participação da III Conferência
Municipal e engajar os adolescentes na organização da conferência. As crianças e
adolescentes terão o direito de participar, na condição de delegados (as) na presente
conferência.

Art. 4º. Recomendar a participação dos Meios de Comunicação em todas as etapas da III
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 5º. Fica aprovada a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município de Ubatã/BA, responsável pela coordenação do
processo conferencial, sendo composta pelos (as) seguintes conselheiros (as) do CMDCA,
criança e adolescentes:

Representantes Governamentais:
1. Jerusa Lopes Calazans de Oliveira
2. Ana Lourita Fonseca Braga
Representantes da Sociedade Civil:
1. Nilza Souza dos Santos
2. Cristiane Silva Paixão
Representando o público Infanto Juvenil
1. Maria Laura de Jesus Pereira (adolescente)
2. Mikael Ribeiro (adolescente)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDLGMUI3NKRGREVBQTQXND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Novembro de 2022
10 - Ano XVIII - Nº 3841

Ubatã

Parágrafo único: Conforme prevê a Resolução nº 191/2017 do Conanda, a comissão é
composta pelo público de criança e adolescente.

Art. 6º. Compete à Comissão Organizadora:
I.

Elaborar o Regimento Interno da Conferência;

II.

Subsidiar o plenário do CMDCA para deliberação quanto ao cronograma das PréConferências;

III.

Organizar e coordenar a III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

IV.

Definir seu plano de ação e metodologia de trabalho;

V.

Elaborar a proposta metodológica e a programação da Conferência;

VI.

Dirimir as dúvidas e questionamentos a respeito da Conferência.

VII.

Registrar e sistematizar as propostas de trabalho da Comissão submetendo ao
Plenário do CMDCA;

VIII.
IX.

Exercer outras atividades correlatas;
Enviar o Relatório aprovado na Conferência Municipal ao CECA – Bahia, no prazo
estabelecido pelo documento base do Conselho Estadual.

Art. 7º. As funções dos membros da Comissão Organizadora da III Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente não serão remuneradas e seu exercício será
considerado serviço público relevante.

Art. 8º. Está resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições
em contrário.

Ubatã/BA, 13 de Outubro de 2022.

Ludmila Alves Ventura
Presidente do CMDCA
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