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PREFEITURA MUNICIPAL DE CâNDIDO MENDES

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
Proc.  Nº.  710/2020SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
ADMINISTRAÇÃO  DE  CANDIDO  MENDES  –  MA,  vem
divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de
Preços,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  Lei  Federal
n.10520/2002, c/c o Decreto Federal n. 7.892/2013, conforme
especificações  abaixo:  -  Pregão  Presencial  nº.  017/2019,
Processo adm. 0153251/2019;- Ata de Registro de Preços n. Nº
0501.020/2020;  -  Vigência  da  Ata:  02/02/2021;  -  Órgão
Gerenciador:  Secretaria  Municipal  de  Administração  da
Prefeitura Municipal de Guimarães/MA; - Empresa Beneficiária:
RCM COMERCIO E SERVICOS,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.
21.670.318/0001-50, situada à Rodovia MA 14, Nº2, Loja 2 –
Matinha – MA – CEP 65.218-000, neste ato representada pelo
Sr .  RENAN  MOISES  DOS  SANTOS  COSTA,  RG  nº
032486542006-6  SSP/MA  e  CPF  nº  062.827.453-06;  -
Especificação  do  Objeto  Registrado:  Aquisição  de  Material
Permanente.; - Quantidade Registrada: Conforme registrado e
disposto na Ata de Registro de Preços Nº 0501.020/2020.;  -
Quantidade da Adesão:
ITEM DESCRIÇÃO QNTD UND VALOR

UNIT
VALOR
TOTAL

1
Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 9.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts

12 UND R$ 1.318,25 R$
15.819,00

2
Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

30 UND R$ 1.418,12 R$
42.543,60

4
Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts  (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

30 UND R$ 2.563,44 R$
76.903,20

6

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um
design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o
gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no
INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de
vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220
Volts (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

30 UND R$ 2.965,95 R$
88.978,50

8

Ar Condicionado Split Piso Teto 24.000 BTU/h Frio 42XQL24C5 - 220
Volts. oferece alta tecnologia e excelente desempenho para
climatização de grandes ambientes. Versátil, com opção de instalação
verticalmente no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui
função Eco, com operação inteligente da unidade interna que
proporciona maior eficiência energética

5 UND R$ 3.670,59 R$
18.352,95

12
Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento
superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo
fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um,
medindo 1,60 X 0,75

22 UND R$ 695,96 R$
15.311,12

13
Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por
deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42,
produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.

5 UND R$ 740,51 R$ 3.702,55

16
Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre,
capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e
gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.

24 UND R$ 751,64 R$
18.039,36

19
Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

6 UND R$ 4.032,01 R$
24.192,06

21
Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento
e encosto  em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-
cano 7/8

30 UND R$ 364,52 R$
10.935,60

23

Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento
com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para
sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esfados com
espuma de poliuterana injetada de densidade 50kg/m³, com espessura
minima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto.
Revestimento em tecido 100% poliester e com acabamento nas
bordasatraves perfil de pvc para proteção contra impactos. Base
giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação
pneumatica (a gás). Medidas (mm): largura 590xprofundidade 600.
Cor predominante: preta ou azul.

3 UND R$ 972,72 R$ 2.918,16

24

Cadeira tipo secretária, com braço  e com regulagem de altura do
mesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, sendo o
mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa
de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuterana
injetada de densidade 50kg/m³, com espessura minima de 45mm para
o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100%
poliester e com acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para
proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta
resistência, com sistema de elevação pneumatica (a gás). Medidas
Assento(mm): largura 425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm):
largura 370xaltura 260. Cor predominante: preta ou azul.

15 UND R$ 668,13 R$
10.021,95

25
Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca,
medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do
chão até o topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as
normas NBR

130 UND R$ 84,50 R$
10.985,00

26

Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts,
potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais
microfone/linha com efeito Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01
entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01
entrada USB com comandos  play/pause/avanço/retroceder. Controle
de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12
meses.

2 UND R$ 1.372,93 R$ 2.745,86

27

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm,
cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes
traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao
porta livros mede 280x85x270mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

210 UND R$ 314,41 R$
66.026,10

29
Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em
resina termoplástica e em seis cores. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

15 CONJ R$ 2.956,46 R$
44.346,90

34

Data Show/Projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1,
lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, polegadas, tela não
inclusa, projeção de 30 a 350 dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg,
resolução 1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo, vídeo,
áudio, usb tipo b e hdmi x 1.

3 UND R$ 2.723,92 R$ 8.171,76

35
Estante de aço com 05 prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e
pintura eletrostática com antiferrugem, na cor cinza, dimensões:
1980x920x300mm

27 UND R$ 286,24 R$ 7.728,48

36 Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido,
com registro cromado em baixa 4 UND R$ 605,90 R$ 2.423,60

37
Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido,
bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores
duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa

10 UND R$ 882,64 R$ 8.826,40

38
Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura
eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

10 UND R$ 2.669,23 R$
26.692,30

40 Liquidificador - 550w - 34,4x22x22cm - com corpo em plástico
resistente - 5 velocidades - 1,5l - jarra acrílica - tampa dosadora 10 UND R$ 148,36 R$ 1.483,60

41
Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio
polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço
inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivolt (110/220v)

5 UND R$ 1.218,35 R$ 6.091,75

44
Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com
chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo
em madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura

18 UND R$ 419,22 R$ 7.545,96

45
Mesa com 4 gavetas, com chaves, dimensões: 14000x600x750mm,
tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura,
bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura epoxi-po na cor
cinza

14 UND R$ 603,60 R$ 8.450,40

46 Mesa de 1,20x0,60 com estrutura em aço, sem gaveta 15 UND R$ 619,00 R$ 9.285,00

47 Mesa para computador  com porta teclado, suporte para CPU, largura
1,20, profundidade 0,94, altura 0,75 30 UND R$ 443,78 R$

13.313,40

49 Mesa reunião redonda - 120x75 - 15mm - F30 6 UND R$ 641,60 R$ 3.849,60

50 Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas
NBR, Suporte de até 80kg 40 UND R$ 81,87 R$ 3.274,80

51 Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts 10 UND R$ 1.960,16 R$
19.601,60

53 Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação 3 UND R$ 62,22 R$ 186,66

56

TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI,
USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink,
Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP
Potência: 10w Clear Voice II Infinite Surround System  - Resolução:
1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° x
178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta

19 UND R$ 1.860,27 R$
35.345,13

57 Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade
cromada 75 UND R$ 530,57 R$

39.792,75

58

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade
cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de
grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave
liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia
mínima de 02 anos (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

120 UND R$ 360,59 R$
43.270,80

60 Ventilador de teto 3 pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação
mínimo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos 50 UND R$ 247,27 R$

12.363,50

VALOR TOTAL R$
709.519,40

Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Carona" neste ato
registrado conforme justificativas demonstradas em processo
administrativo nº. 710/2020 da Prefeitura Municipal de Candido
Mendes/MA.  Candido  Mendes/MA,  18  de  março  de
2020.VANDA MARIA DE ARAUJO LOPES. Secretária Municipal
de Administração

Publicado por: SHIRLEY DE FATIMA BRUZACA SANTOS
Código identificador: 30f74b5b6f1a991e9fcf6d6d0774e49c

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Candido Mendes -MA,
no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  público  a  quem
interessar,  que  o  certame  licitatório  Pregão  Presencial  nº
021/2019  menor  preço  global,  foi  "DESERTO".  Outro  sim,
informo que fica remarcado a abertura do certame para o dia
25 de março de 2020, às 08:00H, horário local. O edital e seus
anexos  encontra-se  disponível  aos  interessados  na  sala  de
licitação,  sede  desta  comissão  permanente  de  licitação  de
segunda a sexta-feira das 08:30h as 11:30 horas.  Objeto do
Contratação  de  empresa  para  fornecimento  continuado  de
Gases Medicinais para atender as necessidades Município de
Candido Mendes - MA.
Candido  Mendes  -   MA,  18  de  março  de  2020.  HELOISA
HELENA PRIMO RIBEIRO. Pregoeira Oficial da CPL/PMCM
 

Publicado por: SHIRLEY DE FATIMA BRUZACA SANTOS
Código identificador: 449d48835b49027407042a9ac336c09c

DECRETO DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA
TRANSMISSÃO DA COVID-19 E OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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DECRETO 01 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
 
DISPÕE  SOBRE  AS  MEDIDAS  DO  MUNICÍPIO  DE
CÂNDIDO  MENDES-MA  DE  ENFRENTRAMENTO  E
PREVENÇÃO  DA  TRANSMISSÃO  DA  COVID-19  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CÂNDIDO  MENDES  DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com a lei orgânica do município,
 
CONSIDERANDO a classificação pela organização mundial de
saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo
coronavírus;
 
CONSIDERANDO a edição pela união da lei 13.979, de 6 de
fevereiro  de  2020  que  prevê  medidas  de  enfrentamento  de
emergência de saúde pública do presente surto de covid- 19;
 
CONSIDERANDO a portaria  nº.  188,  de 3  de fevereiro  de
2020, do ministério da saúde, que dispõe sobre declaração de
emergência em saúde pública de importância nacional (espin)
em decorrência da infeccção humana pelo novo coronavirus,
especialmente  a obrigação de articulação dos gestores do sus
como competência do centro de operações  de emergência em
saúde pública
 
CONSIDERANDO  o  plano  de  contigência  elaborado  pelo
estado do maranhão, bem como os decretos estaduais 35.661 e
35.662 de combate e prevenção ao covid-19;
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos
entes  federativos,  garantido  mediante  políticas  sociais  e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e acessos universais e igualitários às ações e serviços
para sua proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da
constituição da república.
 
DECRETA
 
Art. 1º- Ficam estabelecidos os procedimentos preventivos de
emergência  a  serem  adotados  pelo  Poder  Executivo  do
Município e seus servidores, pelo período de 30 (trinta) dias,
em  razão  de  pandemia  do  novo  Coronavírus  -  COVID-19,
podendo ser prorrogado por igual período.
 
Art. 2º- Ficam suspensas:
 
a)  as  comemorações  relativas  a  aniversários,  datas
comemorativas e demais eventos comemorativos públicos da
cidade;
b) as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, a
partir de 17 de março, pelo período de 15 (quinze) dias;
c) as missas, cultos, e reuniões com mais de 15 pessoas em
locais fechados, teatros, cinemas, casas de shows e similares;
d) os serviços de transporte escolar;
e) as atividades coletivas com idosos e grupos de risco.
f) os eventos esportivos no Município.
 
§1º  -  Os  restaurantes,  bares  e  similares  deverão  assegurar
distância mínina de 2 (dois) metros entre as mesas existes no
estabelecimentos.
 
§ 2º Os ajustes que se façam necessários ao calendário escolar
da rede pública municipal de ensino, de que trata a alínea “b”,
serão  posteriormente  estabelecidos  pela  Secretaria  da
Educação,  podendo,  inclusive,  a  suspensão  ser  considerada
como recesso ou férias;

 
Art. 3º - Fica vedada a realização de eventos da administração
pública  com  aglomerações  de  pessoas,  como  reuniões,
congressos, seminários, workshops, cursos e treinamentos, pelo
prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Decreto,
em especial, os que exijam a expedição de licenças por parte do
corpo de bombeiros do Estado do Maranhão e/ou da delegacia
de polícia local, exceto quando a sua realização for de extrema
necessidade pública.
 
Art.  4º-  Considera-se  servidor  público,  nos  termos  deste
Decreto,  aquele  que  exerce  atividades  no  Poder  Executivo
Municipal  como  efetivo,  comissionado,  empregado  público,
temporário, estagiário, instrutor e contratado.
 
Art. 5º- O servidor que for diagnosticado e aquele com suspeita
de contaminação pelo novo coronavírus ou, por H1N1, e estiver
com  a  orientação  médica  de  isolamento  domiciliar  ou
hospitalar, deverá enviar o Relatório Médico através do e-mail.
municípiocandidomendes@gmail.com
 
Art.  6º-Ficam  estabelecidos  nas  repartições  públicas  os
seguintes procedimentos preventivos a disseminação do novo
coronavírus:
I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e
portas abertas, caso seja possível;
II - afixar cartaz educativo, em local visível aos servidores, com
a  informação  sobre  os  cuidados  de  saúde  preventivos  ao
contágio do novo coronavírus;
III  -  limpar  e  desinfetar  objetos  e  superfícies  tocados  com
frequência;
IV - implantar o sistema de teletrabalho.
 
Art.  7º  -  O  titular  de  órgão  ou  entidade  avaliará  a  quais
servidores  serão  recomendados  o  sistema  de  teletrabalho,
desde que possa ser  realizado de forma remota e  não haja
prejuízo ao serviço público.
§ 1º A avaliação de que trata o caput observará a seguinte
ordem de prioridade:
I - servidores com 60 (sessenta) anos de idade ou mais;
II - servidores com histórico de doenças respiratórias
III - servidores que utilizam o transporte público coletivo para
se deslocar até o local de trabalho;
IV - servidoras grávidas;
V -  servidores pais  com filhos em idade escolar  que exijam
cuidados e cuja unidade de ensino tenha suspendido as aulas.
§  2º  A  unidade  administrativa  responsável  por  gestão  e
desenvolvimento de pessoas requisitará os documentos médicos
dos servidores enquadrados no inciso II do § 1º.
§ 3º Na hipótese do inciso V do § 1º, se ambos os genitores
forem  servidores  estaduais,  o  sistema  de  teletrabalho  será
somente para um deles.
§  4º  A  chefia  imediata  estabelecerá  as  atividades  a  serem
exercidas  no  sistema  de  teletrabalho,  com  a  indicação  dos
prazos de execução e o acompanhamento das entregas.
§ 5º No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o titular do órgão
ou da entidade deverá informar à Secretaria ao qual o servidor
está  lotado,  em  formulário  próprio  por  ela  estabelecido,  a
relação  dos  servidores  a  serem  submetidos  ao  sistema  de
teletrabalho.
§  6º  Sem  prejuízo  do  disposto  no  §  5º,  os  servidores  que
retornarem de férias ou afastamentos legais e que estiveram
em  países  estrangeiros  desempenharão  suas  atividades  por
meio de teletrabalho durante 14 (quatorze) dias, contados da
data de retorno ao Brasil, devendo comunicar o fato ao titular
do órgão ou da entidade de sua lotação, com documento que
comprove a realização da viagem.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos ou às
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entidades  que,  por  sua  natureza  ou  em razão  do  interesse
público, desenvolvam atividades de indispensável continuidade,
como  as  unidades  de  saúde,  policiamento  civil  e  militar,
bombeiro  militar,  arrecadação,  fiscalização  e  o  Serviço
Integrado de Atendimento ao Cidadão, sem prejuízo de outras
atividades (a juízo dos respectivos dirigentes), as quais deverão
ser  priorizadas  com as  medidas  emergenciais  de  higiene  e
assepsia.
§ 8º O prazo máximo para o sistema de teletrabalho é de 30
(trinta dias), com a possibilidade de ser prorrogado por ato do
Secretário  de Estado da Administração até  o  limite  máximo
previsto no caput do art. 1º deste Decreto.
§9 Se em alguma unidade administrativa houver algum servidor
contaminado pelo novo coronavírus, o titular do órgão ou da
entidade fica autorizado a estabelecer o sistema de teletrabalho
sem a observância dos critérios relacionados nos incisos do §
1º,  com  o  dever  de  comunicar  esse  fato  imediatamente  à
Secretaria de saúde.
§ 10 Para a execução dos preceitos deste artigo, considera-se
teletrabalho aquele prestado remotamente por servidor público
ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de
recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do órgão
ou  da  entidade  de  sua  lotação,  e  cuja  atividade,  não
constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter seus
resultados  efetivamente  mensuráveis,  com  efeitos  jurídicos
equiparados àqueles da atuação presencial, nos termos deste
Decreto.
§11  Os  servidores  que  não  possam  realizar  atividades  por
teletrabalho, mas que não exerçam atividades essenciais e se
enquadrem no inciso I, II e IV do § 1º deste artigo devem ser
dispensados do trabalho, por se enquadrarem no grupo de risco
de contaminação da epidemia, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
podendo ser prorrogado por igual período.
 
Art.  8º  Fica  determinada  aos  titulares  dos  órgãos  e  das
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo
a  adoção  de  providências,  em  caráter  emergencial,  para  a
aquisição de máscaras, álcool gel 70%, sabonete líquido, papel-
toalha e copos descartáveis e demais bens e serviços a serem
disponibilizados  nas  repartições  públicas,  e  combate  a
pandemia,  observadas  as  normas  que  regem a  matéria,  em
especial art. 4º da lei nº. 13.979 de 6 de fevereiro de 2020
(dispensa de licitação).
 
Art. 9º - Os profissionais da área da saúde seguirão o protocolo
de cuidado à saúde estabelecido pelo Ministério da Saúde.
 
Art. 10º Fica criado o comitê municipal de prevenção e combate
ao  COVID 19  que  será  presidido  pelo  Prefeito  Municipal  e

composto pelos seguintes membros:

Secretário de Saúde;I.
Secretário de AdministraçãoII.
Secretário de FinançasIII.
Membro do Conselho Municipal de SaúdeIV.
Representante da Sociedade CivilV.
Médico Integrante da Rede MunicipalVI.
Secretária de Assistência SocialVII.

 
Art. 11º Ficam suspensas as férias e licenças dos profissionais
de saúde para possam compor o quadro clínico do plano de
contingência a ser seguido pelo Município nesse período de
crise,  devendo ser  reprogramadas  eventuais  férias  previstas
para gozo no respectivo período.
 
Art.  12º Ficam suspensas as cirurgias eletivas no âmbito da
rede municipal de saúde;
 
Art. 13º. Fica instituído o Plano Municipal de Contingência do
Coronavírus – COVID-19 do Município de Cândido Mendes –
anexo I.
 
Art. 14º. A elevação de preços, sem justa causa, de insumos e
serviços  relacionados  ao  enfretamento  do  COVID-19,  será
considerado abuso de poder econômico nos termos do inciso III
do artigo 36 da Lei Federal nº 12529/2011, sujeitando quem a
praticar às sanções ali previstas.
 
Art.  15º.  Os  estabelecimentos  que descumprirem o  disposto
nesse  Decreto  ficarão  sujeitos  às  penalidades  previstas  na
legislação aplicável.
 
Art.  16º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CÂNDIDO
MENDES,18  DE  MARÇO  DE  2020.
 
JOSÉ RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
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