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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
DECRETO Nº 062/2021  

 
Estabelece novas regras de enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 no âmbito do Município de 
Barreirinhas para o período de 1 de julho a 15 de 
julho de 2021, e dá outras providências.  

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, no uso de suas 
atribuições, conferidas pelo inciso III do art. 62 da Lei Orgânica do Município de 
Barreirinhas – MA, 
 
CONSIDERANDO o cenário do Coronavírus no Município de Barreirinhas, onde 
já foram confirmados 2.743 casos e 67 óbitos; 
 
CONSIDERANDO que ainda é grande a demanda de leitos no Hospital Regional 
de Barreirinhas para pacientes de COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que o perfil epidemiológico teve seu estado alterado para a 
bandeira vermelha conforme divulgado pelo último boletim epidemiológico, e 
assim se mantém; 
 
CONSIDERANDO que as regras restritivas de combate à pandemia devem ser 
atualizadas de acordo com as necessidades sanitárias do Município; 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º São de cumprimento obrigatório, no período de 1/07/2021 a 
15/07/2021, as novas regras de enfrentamento e combate à pandemia de 
Covid-19 no Município de Barreirinhas, dispostas neste decreto. 
 
Art. 2º. É obrigatório o uso de máscaras de proteção em todos os órgãos 
públicos e locais de uso coletivo público ou privados. 
 
Art. 3º. Nos veículos que transportam passageiros, incluindo ônibus, vans, 
transporte alternativo, táxi de lotação, lanchas de transporte fluvial, assim 
como nos veículos particulares, deve-se observar a exigência do uso de 
máscaras, nos termos do artigo anterior.  
 
Art. 4º. O acesso de turistas aos transportes de passeios até os Lençóis e outros 
atrativos, bem como às embarcações, somente será permitido com o uso de 
máscara de proteção.  

 
Parágrafo Único. O não acatamento, pelo turista, da exigência prevista no 
caput, o impedirá de fazer uso do transporte de passeio ou da embarcação. 
 
Art. 5º Em virtude do elevado número de casos de contaminação pela COVID-
19, ficam suspensas, em todo o território municipal, as autorizações para 
realização de festas e eventos que possam ocasionar qualquer tipo de 
aglomeração em áreas públicas ou privadas.  
 
Art. 6º. Os bares, restaurantes, lanchonetes, depósitos de bebidas e lojas de 
conveniência ficam com seus horários de funcionamento liberados até 1h00min 
da madrugada, devendo o estabelecimento informar aos clientes, com a devida 
antecedência, de que o horário de funcionamento é improrrogável.  
 
§ 1º. É permitida a utilização de música ao vivo, bem como a execução de som 
mecânico em altura ambiente ou em limite de 50 decibéis (dB) até 00h30min. 
 
§2º. Os estabelecimentos citados acima devem assegurar o distanciamento 
adequado entre as pessoas, respeitando o limite de ocupação em 50% da 
capacidade. 
 
§3º. As proibições contidas neste artigo abrangem também as aglomerações 
ocasionadas em residências e condomínios. 
 
Art. 7º. Ficam proibidas de funcionar as boates e casas de festas em todo o 
território municipal no período previsto neste decreto. 
 
Art. 8º. De modo a evitar aglomerações no setor público, o atendimento 
presencial ao público encontra-se suspenso em todos os setores de cunho 
administrativo da Prefeitura Municipal de Barreirinhas até o dia 15 de julho de 
2021, ressalvadas as atividades desenvolvidas:  
 
I – Pelas equipes de Saúde;  
II – Pela Vigilância Sanitária;  
III – Pela Guarda Municipal;  
IV- Pelas unidades dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
V– Pela equipe da CCL e eventuais certames marcados para o período;  
VI – Pelo setor de arrecadação tributária da Secretaria de Finanças; 
VII – Pelas equipes de fiscalização das Secretarias de Obras e Urbanismo, 
Turismo e Meio Ambiente. 
 
Art. 9º. Cabe ao dirigente de cada órgão da administração pública municipal 
regulamentar a organização dos servidores de suas pastas através de atos 
específicos e conforme a necessidade, inclusive quanto à adoção de regime de 
teletrabalho, quando entender conveniente.  
 
Art. 10. Nos estabelecimentos empresariais, nos quais o atendimento aos 
clientes se dê de forma simultânea ou conjunta, tais como supermercados, 
farmácias, agências de viagem, meios de hospedagem, entre outros, deve ser 
observada o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio), assegurando-
se ambientes arejados, com a higienização de superfícies e de áreas de uso 
comum, disponibilização, em local acessível e sinalizado, de álcool em gel, água 
e sabão, bem como adoção de outras medidas de assepsia eficazes contra a 
proliferação do Coronavírus.  
 
§1º- Em caso de recusa do uso correto de máscara por parte de quem deseja 
acessar qualquer dos ambientes que se encaixem no caput, o proprietário do 
estabelecimento comercial ou similar pode impedir a sua entrada e deve 
acionar a Polícia Militar, que adotará os procedimentos legais necessários 
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destinados à aplicação do art. 268 do Código Penal.  
 
§ 2º. No caso específico dos hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem, 
deve-se observar o limite de 50% de pessoas circulando nas áreas de uso 
comum, como bares, restaurantes, piscinas, etc. 
 
Art. 11. Nos templos religiosos, os dirigentes devem zelar para que seja 
observado o nível de ocupação máxima de até 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade do espaço, sem prejuízo do cumprimento das medidas sanitárias 
previstas nos artigos anteriores.  
 
Art. 12. Fica assegurada aos fiscais da Vigilância Sanitária a realização de visitas 
de inspeção a todos os estabelecimentos, inclusive quando acompanhados das 
Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Bombeiros Civis e Militares, etc. 
 
Art. 13. Visando minimizar a exposição ao vírus, todos os servidores dos órgãos 
e entidades vinculados ao Poder Executivo Municipal que pertençam aos 
grupos de maior risco ficam dispensados do exercício de suas respectivas 
atribuições de forma presencial. 
 
§1°- Para os fins deste artigo, consideram-se como integrantes dos grupos de 
maior risco os idosos acima de 60 anos e portadores de comorbidades, nos 
termos da literatura médica.   
 
§2°- A dispensa de que trata o caput não impede a adoção do regime de 
trabalho remoto, sempre que a natureza das atribuições do cargo, emprego ou 
função permitirem.  
 
Art. 14. Fica condicionado o retorno das aulas na rede pública municipal às 
definições entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e o Conselho 
Municipal de Educação a respeito da modalidade e a data do retorno às aulas, 
sendo que, na hipótese de aulas presenciais, deverá ser respeitado o limite de 
50% da ocupação das salas de aula.  
 
Parágrafo Único. Na rede privada e nas instituições de ensino complementar 
está permitida a retomada em sistema híbrido, respeitando ainda o limite em 
50% da ocupação das salas de aula. 
 
Art. 15. A fiscalização para garantir que este Decreto seja cumprido ficará por 
conta da das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Grupo de 
Bombeiro Civil, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária.  
 
Art. 16. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, 
as autoridades competentes deverão apurar a prática das infrações 
administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, X, XXIX e XXXI do art. 
10 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do ilícito 
previsto no art. 268 do Código Penal.  
 
§1°- Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das 
regras dispostas neste Decreto ensejará a aplicação das sanções administrativas 
abaixo especificadas:  
 
I - advertência;  
II - multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), considerada a gravidade da infração e a capacidade econômica do 
infrator;  
III - interdição parcial ou total do estabelecimento.  
 
§2°- As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas 
pela Secretária Municipal da Saúde, ou por quem esta delegar competência, na 
forma do art. 14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977.  
 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, Estado do Maranhão, 
em 30 de junho de 2021, 199º ano da Independência e 132º ano da República. 

 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA 

Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 
 

 
MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

CARTA CONVITE N° 002/2021 – CCL/PMB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.118.01/2021 

 
Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de preparação e 
organização do evento São João Digital do Município de Barreirinhas. 
 

Empresa Valor Situação Classificação 
R CORVEL PEREIRA 
 
CNPJ: 21.622.869/0001-
48 

 
R$ 

40.975,00 
 

 
Classificada e 

Vencedora 

 
1º Lugar 

RS MARQUES EIRELI 
 
CNPJ: 24.559.612/0001-
87 

 
R$ 

44.320,00 
 

 
Classificada  

 
2º Lugar 

ESQUADRO SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI 
 
CNPJ: 09.084.272/0001-
91 

 
R$ 

47.650,00 
 

 
Classificada 

 
3º Lugar 

 
EMPRESA VENCEDORA: R CORVEL PEREIRA, inscrita sob o CNPJ nº 
21.622.869/0001-48, com MENOR PREÇO GLOBAL, correspondente a R$ 
40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais). 

 
Barreirinhas (Ma), 25 de junho de 2021. 

 
_______________________________ 

Áquilas Conceição Martins 
Presidente da CCL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N° 002/2021 – CCL/PMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1803.01/2021 

 
A Comissão Central de Licitação – CCL, torna público o resultado da licitação 
em referência, objetivando a Contratação de empresa na prestação de serviços 
de preparação e organização do evento São João Digital do Município de 
Barreirinhas. Foi declarada vencedora, da licitação referenciada, a empresa: R 
CORVEL PEREIRA, inscrita sob o CNPJ n° 21.622.869/0001-48, com o valor total 
de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais).  
 
Informo ainda, que os autos do Processo encontram - se com vistas franqueadas 
aos interessados, nos dias úteis no horário de 08h00min as 12h00min na 
Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA.  

Verifique a autenticidade
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Barreirinhas - MA, 25 de junho de 2021. 

 
______________________________ 

Áquilas Conceição Martins 
Presidente da CCL/PMB 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
Processo Administrativo nº 1.278/2021. RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 
051/2021 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICA 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2021, para à Contratação de empresa para a 
aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Casa Abrigo 
Sol Nascente da Secretária de Assistência Social - SEMAS. Contratada: GERCILAR 
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ 21.247.567/0001-
37; Valor Total R$ 17.560,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta reais). 
Publique-se para fins de eficácia dos atos praticados. Barreirinhas - MA, 28 de 
junho de 2021. Célia Maria Brandão Salazar Soares - Secretaria Municipal de 
Assistência. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº 002/2021 – CCL/PMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.118.01/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de preparação e 
organização do evento São João Digital do Município de Barreirinhas. 
 
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 
 
HOMOLOGO, conforme art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, em favor 
da empresa abaixo indicada, vencedora da CARTA CONVITE Nº 002/2021 – 
CCL/PMB, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob Regime de Execução 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, em favor da empresa R CORVEL PEREIRA, 
inscrita sob o CNPJ n° 21.622.869/0001-48, com valor total de R$ 40.975,00 
(quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais). 
 
Empenha-se, Contrata-se e Publique-se. 

 
Barreirinhas (MA) 28 de junho de 2021. 

 
_______________________________ 

Iolanda Santos David 
Secretário Municipal de Administração 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 – CCL/PMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 616/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, 
traslados e fornecimento de urnas funerárias, indumentárias fúnebres para 
atender as necessidades do Município de Barreirinhas (MA). 
 
A Secretária Municipal de Assistência Social, na condição de Ordenadora de 
Despesas e no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto 
Municipal n° 006/2021, resolve HOMOLOGAR, nos termos do art. 7°, inciso IV 
do Decreto n° 3.555/00 e do subitem 11.2 do edital, o objeto acima especificado 

a empresa: C A CORREA DE FRANÇA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
17.470.689/0001-10, vencedora dos ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no valor total 
de R$ 119.250,00 (cento e dezenove mil, duzentos e cinquenta reais). 
 
Empenha-se, Contrata-se e Publica-se.  
 

Barreirinhas - MA, 28 de junho de 2021. 
 

________________________________ 
Célia Maria Brandão Salazar Soares 

Secretária Municipal de Assistência Social 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 – CCL/PMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1097.01/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
apoio administrativo na preparação, organização, análise, orientação e 
acompanhamento dos processos de contratações públicas 
 
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 
 
HOMOLOGO, na forma do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, em favor da empresa R. DA S. COSTA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA, inscrita sob o CNPJ n° 31.131.561/0001-53, com valor total de 
R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).    
 
Empenha-se, Contrata-se e Publique-se. 

 
Barreirinhas (MA) 28 de junho de 2021. 

 
_______________________________ 

Iolanda Santos David 
Secretário Municipal de Administração 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA 

 
NOTIFICAÇÃO N° 003 

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021 – CCL/PMB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0890/2021 

 
Assunto: Reabertura da Sessão Publica 
 
A Pregoeira, abaixo assinado, comunica aos participantes da licitação em 
epigrafe, objetivando o Registro de preços para futura aquisição de material 
de construção em geral, que REABERTURA da sessão de licitação, será 
realizada no dia 02 de julho de 2021 às 09h00min (horário local), no Auditório 
da Secretaria Municipal de Turismo, situado na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa 
Fé - Barreirinhas/MA.  
 
Esclarecimentos adicionais serão prestados na Sede da CCL ou pelo e-mail 
ccl@barreirinhas.ma.gov.br.  
 

Barreirinhas (MA), 30 de junho de 2021. 
 

___________________________________ 
Aquilas Conceição Martins 

Pregoeira – CCL/PMB 
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