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ATOS PODER EXECUTIVO 

 

 
Aviso de SUSPENSÃO DE SESSÃO 

TOMADA DE PREÇOS N 2/2021 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO I DA RUA MARIA GONÇALVES CONFORME 
REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO REPASSE Nº 1017842–09/2014 (SIAFI/SICONV 
805577) JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR.   
 
Torna-se público que 
Conferidos os elementos apresentados, passou a informar: 
Sessão pública suspensa. Será efetuada análise dos documentos apresentados – Fase 
Habilitação.  
O Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos 
trabalhos será marcada mediante publicação na imprensa oficial. Os envelopes contendo 
a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem lacrados em 
poder da Comissão.  
Telefone:  
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com 
 

TACIMA - PB, 16 de agosto de 2021  
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA – Presidente 

 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
 

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00094/2021 - Rodrigo Diego Soares Santos - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 8.556,80. 
ASSINATURA: 17.08.21 
 
 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Construção Civil para 
prestação de serviços de mão de obra (comuns a área de atuação) diversas, conforme 
discriminação no Instrumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00004/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00016/2021 - D V 
Construcoes e Servicos Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 126.263,00. ASSINATURA: 
17.08.21 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
TACIMA - PB 

 
 
Resolução nº 002 de 18 de agosto de 2021. 
 

  Dispõe sobre a convocação da VII Conferência Municipal de 
Assistência Social do município de Tacima - PB e dá outras 

                                               providências. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Tacima – PB (CMAS), no uso de suas 
atribuições definidas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742/1993, e 
a Lei municipal nº 28/96. 
 
Resolve: 
Art. 1º Convocar a VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tacima - PB, com 
o tema: &quot;Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social&quot;, que será 
realizada no dia 31 de agosto do ano de 2021, das 08h30 às 15h00, na Sede da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Humano e Ação Social de Tacima- PB. 
 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Tacima, 18 de agosto de 2021. 
 

 
 

Lucas Basilio Frazão 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

Tacima – PB 
 
 
 
 
   

DECRETO Nº 031/2021                         
    Tacima/PB em 14 de agosto de 2021.   

                              
Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19). 
   
O PREFEITO MUNICIPAL DE TACIMA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e   
                                             
CONSIDERANDO a declaração da condição de Transmissão pandêmica sustentada da 
infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 
11 de março de 2020;   
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou 
Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de 
Emergência em Saúde Pública de 

Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de  pandemia de 
infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde; 
                                                    
CONSIDERANDO que já foram detectadas nos   
casos notificados no Estado, “cepas” do vírus com maior poder de contágio e propagação, 
o que reforça ainda mais a necessidade de toda população utilizar máscaras, manter o 
distanciamento social e higienizar as mãos;   
                                                 
  CONSIDERANDO os intensos esforços de toda Paraíba no combate à pandemia da 
COVID-19 e a importante progressão da cobertura vacinal, que permitirá que esta nova 
união de esforços representada pelas medidas de proteção sanitária presentes no decreto 
estadual guiem a Paraíba na direção de dias melhores, possibilitando algumas 
flexibilizações para que se atenuem os efeitos da pandemia na economia.   
  
 
DECRETA : 
 
Art. 1º Fica prorrogada a vigência do Decreto 029/2021 de 31 de julho de 2021, até o dia 
31 de agosto de 2021.  
  
 Art. 2º Fica autorizada a utilização dos campos de futebol, quadras esportivas, ginásio 
desde que obedeçam as seguintes regras: aquele que tenham as suas dependências 
fechadas só poderão funcionar sem a presença de torcidas limitando-se apenas aos 
jogadores dos times com número máximo de jogadores  de 12 (doze) atletas por equipe e 
sem esquecer dos protocolos de prevenção que já estão sendo praticados. Já os abertos 
deverão observar o distanciamento social, evitando movimentos que provoquem qualquer 
tipo de aglomeração exigir uso de álcool em gel, mascaras etc., Ficando o controle e a 
fiscalização sob responsabilidade da pasta.     
 
 Art. 3º Novas medidas poderão ser tomadas a qualquer momento do cenário 
epidemiológico do Município  
  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
  
                                          Gabinete do Prefeito, em 17 de agosto de 2021.   
   

   
      

  
                 LUIS RODRIGUES SOBRINHO  

 PREFEITO MUNICIPAL 
   


