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DECRETO MUNICIPAL N. 244 DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a criação do comitê municipal de acompanhamento 

de ações de prevenção, combate e controle do novo coronavírus 

(covid 19). O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do município, e Regimento interno da Câmara Municipal 

de Lagoa Mato – MA. CONSIDERANDO que é competência do 

Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, 

e com base no art.44 inciso IV da Lei Orgânica do Município de 

expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a 

resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 

nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência 

(Calamidade) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN; 

CONSIDERANDO que a necessidade de regulamentação, no 

município de Lagoa do Mato-MA , da Lei Federal de nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas par enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrentes do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de 

16.03.2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre 

as medidas de calamidade pública em saúde pública de 

importância internacional e suas alterações, em especial o decreto 

nº. 35.746 de 20 de abril de 2020; CONSIDERANDO, que mesmo 

o município de lagoa do mato, até o momento, nenhum caso de 

COVID 19, confirmado cabe a administração pública adotar 

medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo novo 

coronavírus, no âmbito do seu território; CONSIDERANDO a 

necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 

local e preservar a saúde d população em geral; DECRETA: Art. 1º 

Fica instituído o comitê municipal de acompanhamento de ações 

de prevenção, combate e controle do novo coronavírus (COVID 

19). Art. 2 º O comitê tem por finalidade elaborar as ações de 

prevenção e controle do novo coronavírus no âmbito Municipal 

(COVID 19).  Art. 3º O comitê será   presidido pela secretária de 

saúde e composto pelos seguintes membros: Um representante da 

vigilância sanitária; Um representante da vigilância epidemiológica; 

Um representante da secretaria de educação e cultura; Um 

representante da secretaria de administração e finanças; Um 

representante do poder legislativo; Um representante da sociedade 

civil; Um representante dos agentes comunitários de saúde; Um 

representante do conselho municipal de saúde; Dois médicos 

integrantes da rede municipal; Um representante da secretaria 

assistência social; Dois farmacêuticos/ bioquímicos integrantes da 

rede municipal; Uma psicóloga integrante da rede municipal; Três 

enfermeiros integrantes da rede municipal de saúde; Três 

fisioterapeutas integrantes da rede municipal de saúde; 

Coordenadora da atenção básica; Uma nutricionista integrante da 

rede municipal de saúde; Um representante de instituição religiosa. 

Art. 4º O comitê se reunirá ordinariamente a cada 15 dias e 

extraordinariamente sempre que convocado pela sua presidência. 

Art. 5º Compete ao comitê: I – Propor, monitorar , avaliar, 

desenvolver , e contribuir para a execução das ações de 

mobilização na prevenção e controle do novo coronavirus (COVID 

19);   II – Colaborar para definir e estabelecer critérios e princípios 

para o desenvolvimento e a avaliação das ações de mobilização 

na prevenção e controle do COVID 19; III – Apresentar proposta de 

parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referente a 

prevenção e controle do novo coronavírus COVID 19; IV –Auxiliar 

nos serviços de informação e esclarecimentos a população sobre a 

prevenção ao novo coronavírus; V – Propor medidas de prevenção 

aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos 

públicos e privados; VI – Implementar, desenvolver e monitorar 

praticas educativas, tendo por base ações de comunicação  para 

incentivar os processos de mobilização e adesão da sociedade de 

maneira consciente, solidaria para o enfrentamento e controle do 

novo coronavírus. Art. 6º Considerando-se o relevante interesse 

público relativo ao comitê municipal de acompanhamento de ações 

d prevenção, combate e controle do novo coronavírus e a inerência 

das atribuições dos membros, os mesmos não receberão nenhuma 

remuneração pelas atividades desempenhadas neste comitê. Art, 

7°  Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 

Municipal de Lagoa do Mato - MA, 01 de junho de 2020. 

ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE - Prefeito Municipal. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020/CPL/PMLM. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – CPL. RESULTADO DO 

JULGAMENTO. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da 

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, torna público aos 

interessados o resultado do julgamento do Processo Licitatório Nº 

005/2020, modalidade TOMADA DE PREÇOS, tendo como objeto 

a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de 

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa do Mato, 

conforme Convênio Nº 8.418.00/2019/CODEVASF/MDR, firmado 

entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba e a Prefeitura Municipal de Lagoa do 

Mato, especificados e quantificados em Anexo I, do Edital da 

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020. Procedido o exame dos 

envelopes, foi constatado o mais perfeito sigilo e obediência às 

instruções contidas no Edital. Não houve nenhuma Empresa 

impugnada na fase de habilitação. Presente a proposta de preços 

do Licitante: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI - CNPJ: 10.915.057/0001-74  
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No. Valor Global 
Prazo de 
Execução 

Condições 
de 
Pagamento 

Validade 
da 
Proposta 

01 R$ 
1.423.697,88 

Cf. Edital Cf.Edital 90 dias 

 
Após a Análise das Propostas de Preços da Licitante, foi 
verificada a correta descrição do objeto licitado, bem como a 
compatibilidade dos preços ofertados pelo participante com os 
valores praticados de mercado e tendo em vista o fator Menor 
Preço, esta Comissão optou e declarou vencedora a licitante que 
apresentou a proposta acima descrita, chegando ao seguinte 
resultado: Nº 001 – PANORAMA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 10.915.057/0001-74, Inscrição 
Estadual nº 123175623, com sede à Rua Pedreiras, 2244, Sala 
04 – Bairro Centro - CEP: 65.640-000 – Parnarama – Maranhão, 
foi a vencedora da Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
nº 005/2020 com Proposta no Valor Global Total de R$ 
1.423.697,88 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E 
TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E 
OITENTA E OITO CENTAVOS). Neste ato a Comissão abre o 
prazo de lei para a licitante, querendo, interponham o recurso 
cabível. Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO em, 29/04/2020. Tony Silva 
Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; 
Raimundo Rodrigues da Silveira Neto - Secretário; Maria das 
Graças Lima do Carmo – Membro. 
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