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DECRETO N.º 060/2021, DE 06 DE OUTUBRO DE 

2021 

 

DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE 

PONTO FACULTATIVO E 

ADIAMENTO DE FERIADO E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

TEIXEIRA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais constantes na Lei Orgânica do 

Município, e: 

CONSIDERANDO que, o feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil acontece numa 

terça-feira; 

CONSIDERANDO que o feriado referente a 
data do dia do Servidor Público será numa quinta-feira; 

CONSIDERANDO que na terça-feira, dia 02 de 

novembro de 2021 será feriado do dia de finados; 
CONSIDERANDO que é mais viável, a fim de 

garantir a continuidade dos serviços públicos, transferir 

o feriado para segunda-feira, dia 1º de novembro de 

2021; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretado como ponto facultativo o 

expediente determinado para segunda-feira, dia 11 de 
outubro de 2021; 

Art. 2º - Fica adiado para o dia 1º de novembro, segunda-

feira, o feriado correspondente ao dia do Servidor 

Público. 
Art. 3º - No dia 28 de outubro de 2021 haverá expediente 

nos horários normais de atendimento em todos os setores 

do Município. 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se os dispositivos em contrário. 

Registre-se.  
Autue-se.  

Publique-se no Jornal Oficial do Município. 

Dê-se ampla publicidade no âmbito do 

Município. 
Teixeira, 06 de outubro de 2021. 

WENCESLAU SOUZA MARQUES 

Prefeito Constitucional 

 
DECRETO N.º 061/2021, DE 06 DE OUTUBRO DE 

2021. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE 

NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO 

DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS HUMANO NO 

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

TEIXEIRA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais constantes na Lei Orgânica do 
Município, e: 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria 

n. 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da 
Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, doença classificada por 

COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o 

Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia 
dessas ocorrências, bem a adoção de medidas 

proporcionais e restritas aos riscos;  

CONSIDERANDO que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 

2020, o estado de pandemia de COVID-19;  

CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba 

declarou Estado de Emergência em Saúde, com 
exposição de plano de contingências, ações e 

determinações aos demais entes públicos e privados, vez 

que a situação demanda o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença em âmbito estadual; 
CONSIDERANDO a presença de casos de 

Coronavírus humano ativos no Município de Teixeira; 

CONSIDERANDO o teor da decisão do 

Supremo Tribunal Federal na ADI 6343/DF, bem como 
do Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do Agravo 

de Instrumento n.º 0804938-16.2020.8.15.0000, a teor 

do art. 23, II, da Constituição da República. 
CONSIDERANDO que, atualmente, o 

Município de Teixeira está na bandeira amarela, de 

acordo com o Plano do Novo Normal Paraíba, conforme 
34ª avaliação da Secretaria de Estado da Saúde, com 

nível de mobilidade reduzida, a teor do Decreto Estadual 

n.º 40.304/2020; 

CONSIDERANDO a edição superveniente do 
Decreto n.º 41.647 de 29 de Setembro de 2021, pelo 

Estado da Paraíba e a necessidade de adequação às 

medias sanitárias estaduais, sem prejuízo de restrições de 
ordem local; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de 

Polícia, a Administração Pública pode condicionar e 

restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, 
gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los 

DECRETOS 
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aos interesses coletivos e ao bem-estar social da 

comunidade, em especial para garantir o direito à saúde 

e a redução do risco de doença e de outros agravos. 

DECRETA: 

Art. 1º No período compreendido entre 07 a 17 de 

outubro de 2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, 

lojas de conveniência e estabelecimentos similares 
poderão funcionar com atendimento nas suas 

dependências das 06:00 horas até 00:00 horas, com 

ocupação de 50% da capacidade do local, ficando 
vedada, antes e depois desse horário, a comercialização 

de qualquer produto para consumo no próprio 

estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer 
apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios 

clientes (takeaway). 

§1º O horário de funcionamento estabelecido no 

caput não se aplica a restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres que funcionem no interior 

de postos de combustíveis localizados nas rodovias, 

sendo vedada em qualquer horário comercialização de 
bebidas alcoólicas; 

§2º Os bares, restaurantes e lanchonetes deverão 

seguir estritamente os protocolos sanitários estaduais 

correspondentes à sua atividade econômica, 
notadamente: 

I - Todos os garçons e colaboradores deverão 

utilizar equipamentos de proteção individual 
disponibilizados pelo empregador, da forma correta, 

sendo obrigatória a utilização de máscara em todas as 

atividades, bem como manter os cabelos presos e não 
utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, 

para assegurar a correta higienização das mãos; 

II - Disponibilizar álcool 70% para higienização 

das mãos, para uso dos clientes, funcionários e 
entregadores, em pontos estratégicos (entrada, 

corredores, balcões de atendimento e “caixas”) próximo 

a área de manipulação de alimentos e em cada mesa; 
III - Lavar e trocar os uniformes diariamente e 

levá-los ao local de trabalho protegidos em saco plástico 

ou outra proteção adequada. Usá-los somente nas 
dependências da empresa, observando as indicações das 

autoridades da saúde e sanitárias; 

IV - Sistematizar a limpeza local (piso, balcão e 

outras superfícies) com desinfetantes a base de cloro para 
piso e álcool a 70% para as demais superfícies, no 

mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade; 

V - Toalhas de mesa devem ser trocadas a cada 
uso, não podendo ser aproveitadas de um atendimento 

para o outro, e as mesas deverão ser higienizadas com 

desinfetantes a base de hipoclorito de sódio a 0,1% (zero 

virgula um por cento) ou álcool a 70%, a cada término 
de uso por clientes; 

VI - Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, 

ou qualquer outro alimento/tempero que seja 
acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso 

individual. 

VII - Em caso de self-service, disponibilizar 
luvas de plástico descartáveis na entrada do bufê, para 

que o cliente se sirva. O cliente não poderá tirar a 

máscara enquanto estiver se servindo. 

VIII – Disponibilizar sacos plásticos 
descartáveis para que o cliente condicione sua máscara 

adequadamente no momento da sua refeição. 

Art. 2º No período compreendido entre 07 a 17 de 

outubro de 2021 fica estabelecido que a realização de 
missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas 

presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 50% da 

capacidade do local, que deverá se afixada na porta a 
quantidade máxima de pessoas autorizada pela 

Vigilância Sanitária Municipal, devendo ainda observar 

todos os protocolos sanitários, notadamente: 
I – ocupação espaçada entre os assentos e modo 

alternado entre as fileiras de cadeiras ou bancos, 

demarcados com distância de 1,5m por pessoa; 

II – com janelas e portas abertas, sempre que 
possível; 

III – obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, 

disponibilização de álcool em gel nas entradas dos 
templos e aferição de temperatura, não autorizando a 

entrada de pessoas em estado febril com temperatura 

corporal acima de 37,3º C; 

IV – dar espaço de, no mínimo, 03 horas entre 
uma celebração e outra ou entre uma atividade religiosa 

e outra; 

V - Fica proibido o compartilhamento de 
materiais como bíblia, revista, rosário, entre outros, 

sendo, o uso desses, individual. 

Art. 3º No período compreendido entre 07 a 17 de 
outubro de 2021 os estabelecimentos do setor de serviços 

e o comércio poderão funcionar até dez horas contínuas 

por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências e observando todas as normas de 
distanciamento social, com o atendimento ao público 

restrito à quantidade autorizada pela Vigilância Sanitária 

Municipal. 
§1º Todos os comércios deverão seguir 

estritamente os protocolos sanitários específicos de cada 

atividade econômica, notadamente: 
I - Disponibilizar álcool 70% para higienização 

das mãos, para uso dos clientes, funcionários e 

entregadores; 

II - Exigir o uso da máscara aos clientes, 
funcionários e entregadores; 

III - Desinfectar as instalações, ampliar a 

frequência de limpeza de pisos, corrimãos, superfícies, 
maçanetas, banheiros, lavabos, estações de trabalho 

(computadores e acessórios), reforçar as medidas de 

higienização dos ambientes internos e externos dos 

estabelecimentos, utilizando água sanitária ou cloro, 
para que haja a efetiva desinfecção dos ambientes; 

IV – Manter o distanciamento social de 2 metros 

entre clientes e colaboradores; 
V – Aferir a temperatura dos clientes e 

colaboradores com termômetro digital, não permitindo a 

entrada de clientes ou colaboradores com estado febril 
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de 37,3º C ou superior, informando imediatamente à 

vigilância sanitária; 

§2º Fica autorizado, no período compreendido 
entre 07 a 17 de outubro de 2021 de 2021, o 

funcionamento de academias seguindo os protocolos 

sanitários específicos do setor, notadamente: 

I - Aferir a temperatura dos clientes e 
colaboradores com termômetro digital, não permitindo a 

entrada de clientes ou colaboradores com estado febril 

de 37,3º C ou superior, informando imediatamente à 
vigilância sanitária. 

II - Limitar a 50% da capacidade de ocupação 

simultânea da academia. 
III - Demarcar no piso ou com fita o espaço de 

exercício de cada cliente nas áreas de peso livre e nas 

salas de atividades coletivas. 

IV - Todos (recepcionistas, professores, equipe 
de limpeza, gerentes, clientes e terceiros) devem usar 

máscaras em todas as atividades. 

V - Disponibilizar recipientes com álcool em gel 
a 70% para uso por clientes e colaboradores em todas as 

áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, 

vestiários, etc). 

VI - Todos os clientes deverão trazer sua garrafa 
com água de casa. 

VII - Higienizar móveis, equipamentos e objetos 

antes e depois de cada cliente fazer uso. 
VIII - Fechar cada área de 2 a 3 vezes ao dia por, 

pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecção 

dos ambientes, durante o horário de funcionamento da 
academia. 

IX - Oferecer dispositivo de limpeza para 

sapatos na entrada da academia, podendo ser panos 

embebidos em hipoclorito de sódio a 0,1% (zero virgula 
um por cento) ou outro produto eficaz e de efeito similar 

que seja recomendado pelas autoridades sanitárias, que 

deverão ser trocados a cada 01(uma) hora ou, quando 
necessário, em intervalos menores. 

X - Manter os ambientes arejados por ventilação 

natural (portas e janelas abertas). 
XI - Colocar sinal indicativo de número máximo 

de pessoas permitido no estabelecimento, a ser aferido 

pela vigilância sanitária municipal. 

§3º Fica mantida a autorização, no período 
compreendido entre 07 a 17 de outubro de 2021, do 

funcionamento da Feira Livre no Município de Teixeira, 

cabendo à Secretaria de Planejamento a organização com 
o maior distanciamento entre barracas de, no mínimo 2 

metros entre barracas e ampliação dos corredores de 

circulação de pessoas, devendo, cada feirante, 

disponibilizar álcool 70% para os clientes, utilizar 
máscara e seguir os protocolos específicos ao setor. 

Parágrafo único - As pessoas do grupo de risco e 

acima de 60 anos, assim como pessoas que residem com 
pessoas do grupo de risco, não devem exercer atividades 

de contato com o público direto. 

§4º Poderão funcionar também, no período 
compreendido entre 07 a 17 de outubro de 2021, 

observando todos os protocolos elaborados pela 

Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias 

Municipais de Saúde, as seguintes atividades:  
I - Salões de beleza e barbearias, devem atender 

exclusivamente por agendamento prévio e sem 

aglomeração de pessoas nas suas dependências, 

observando todas as normas de distanciamento social e o 
horário estabelecido no art. 3º; 

II – instalações de acolhimento de crianças, 

como creches e similares; 
III – hotéis, pousadas e similares; 

IV – escolinhas de esporte. 

Art. 4º No período compreendido entre 07 a 17 de 
outubro de 2021 de 2021 a construção civil somente 

poderá funcionar das 07:00 horas até 17:00 horas, sem 

aglomeração de pessoas nas suas dependências e 

observando todas as normas de distanciamento social e 
os protocolos específicos do setor. 

Art. 5º Fica mantida, até ulterior deliberação, a 

suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas 
da rede pública municipal, devendo manter o ensino 

remoto, garantindo-se o acesso universal. 

§1º A Secretaria de Educação em conjunto com 

a Secretaria de Saúde, deverão realizar estudos 
preparatórios para viabilizar o retorno das aulas, através 

do sistema híbrido, em data a ser definida, a depender do 

cenário epidemiológico e de imunização; 
§2º As escolas e instituições privadas dos 

ensinos infantil e fundamental poderão realizar 

atividades presenciais para os alunos com transtorno do 
espectro autista – TEA e pessoas com deficiência. 

§3º As escolas e demais instituições de ensino da 

rede privada poderão funcionar através do sistema 

híbrido, nos termos do Decreto Estadual 41.010, de 07 
de fevereiro de 2021. 

Art. 6º No período compreendido entre 07 de outubro de 

2021 a 17 de outubro de 2021 ficam autorizados os 
eventos esportivos realizados em arenas e estádios, com 

limite máximo de público de até 20% da capacidade do 

local, distribuído em pelo menos 4 (quatro) setores 
distintos, destinando-se a cada setor uma entrada 

exclusiva, estando as pessoas devidamente vacinadas e 

portando seus comprovantes (carteira de vacinação em 

papel ou digital), nos quais constem a certificação do 
recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, 

ou de segundas doses das vacinas para COVID-19. 

Art. 7º No período compreendido entre 07 de outubro de 
2021 a 17 de outubro de 2021 ficam autorizados os 

eventos esportivos realizados em ginásios, que 

disponham de adequada circulação natural de ar, com 

limite máximo de público de até 20% da capacidade do 
local, distribuído em pelo menos 2 (dois) setores 

distintos, destinando-se a cada setor uma entrada 

exclusiva estando as pessoas devidamente vacinadas e 
portando seus comprovantes (carteira de vacinação em 

papel ou digital), nos quais constem a certificação do 

recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, 
ou de segundas doses das vacinas para COVID-19. 
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Art. 8º No período compreendido entre 07 de outubro de 

2021 a 17 de outubro de 2021 fica permitida a realização 

de eventos sociais e corporativos, com até 50% por cento 
da capacidade do local, observando todos os protocolos 

elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 9º No período compreendido entre 07 de outubro de 
2021 a 17 de outubro de 2021 fica permitida a realização 

de shows, com ocupação de até 20% por cento da 

capacidade do local, observando todos os protocolos 
elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  

§ 1º Nos eventos sociais na modalidade shows a 
serem realizados no Município de Teixeira deverá ser 

exigido dos frequentadores: 

I – Apresentação, no ato de ingresso nos 

referidos locais, de testes de antígeno negativo para 
COVID-19 realizados até 72 horas antes dos eventos; 

II - A demonstração da situação vacinal, sendo 

obrigatório ter recebido pelo menos uma dose há 14 dias, 
ou duas doses (esquema vacinal completo). 

§ 2º Novos limites de público para eventos 

sociais na modalidade shows poderão ocorrer 

oportunamente, mediante alcance de cobertura vacinal 
de 70% da população alvo com esquemas vacinais 

completos para COVID-19 e manutenção da média 

móvel de 14 dias da taxa estadual de transmissibilidade 
do novo coronavírus (Rt) menor que 1,0 (um). 

Art. 10 Os estabelecimentos autorizados a funcionar, 

nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência 
a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o 

funcionamento seguro da respectiva atividade. 

§1º Constatada qualquer infração ao disposto no 

caput, deste artigo, será o estabelecimento notificado e 
multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em 

caso de reincidência. 

§2º Em caso de nova reincidência, será ampliado 
para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do 

estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na 

forma deste artigo. 
§3º O descumprimento às normas sanitárias de 

proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de 

multa no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

§4º A Vigilância Sanitária Municipal poderá 
aplicar as penalidades tratadas nesse artigo. 

§5º O disposto neste artigo não afasta a 

responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 
268, do Código Penal, que prevê como crime contra a 

saúde pública o ato de infringir determinação do Poder 

Público destinada a impedir a introdução ou propagação 

de doença contagiosa. 
§6º Os recursos oriundos das multas aplicadas 

em razão do disposto no §4º deste artigo, serão 

destinados às medidas de combate ao novo coronavírus 
(COVID-19). 

Art. 11 A vigilância sanitária municipal, podendo 

solicitar, sempre que necessário, as forças policiais, 
deverá realizar a rigorosa fiscalização do cumprimento 

das medidas sanitárias, ficando responsável pela 

fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas 

nesse decreto e o descumprimento sujeitará o 
estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar 

no fechamento em caso de reincidência, sem prejuízo das 

demais penalidades administrativas. 

§1º A pessoa que for flagrada não utilizando a 
máscara em vias públicas e bens de uso comum, lhe será 

aplicada multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinqüenta reais), dobrando-se o valor a cada 
reincidência; 

§2º As pessoas que forem flagradas realizando 

aglomerações, sem o cumprimento dos protocolos 
sanitários, lhes serão aplicadas, individualmente, multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrando-se o 

valor a cada reincidência; 

§3º O(a) servidor(a) público municipal que 
incorrer nas penalidades contidas nos parágrafos 

anteriores, ficará sujeito: 

a) caso efetivo, será instaurado processo 
administrativo disciplinar podendo levar à 

demissão; 

b) caso contratado, terá, imediatamente, 

rescindido seu contrato de prestação de serviços; 
c) caso comissionado, será imediatamente 

exonerado; 

§4º As sanções contidas nos parágrafos 
anteriores serão aplicadas sem prejuízo da apuração de 

ilícitos criminais, decorrentes de infração à medida 

sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal) e de 
desobediência (art. 330 do Código Penal). 

§5º Os recursos oriundos das multas aplicadas 

em razão do disposto nos §§1º e 2º deste artigo, serão 

destinados às medidas de combate ao novo coronavírus. 
Art. 12 Fica mantida, em caráter extraordinário, no 

período compreendido entre 07 a 17 de outubro de 2021, 

a suspensão das atividades e atendimentos presenciais 
nas repartições públicas municipais do Poder Executivo 

do Município de Teixeira, sem prejuízo dos serviços 

públicos. 
§1º A suspensão de que trata este artigo não se 

aplica aos serviços de saúde e demais serviços públicos 

essenciais; 

§2º Os atendimentos necessários para a 
manutenção dos serviços públicos, especialmente 

aqueles prestados em razão da situação de emergência, 

deverão ser praticados, sempre que possível, por meio 
virtual ou telefone; 

§3º Os Secretários Municipais adotarão, 

imediatamente, as providências necessárias para 

execução de atividades à distância por meio virtual, 
telefônico, escritório remoto, Home Office ou qualquer 

outro modelo não presencial, por todos os servidores 

cujas atribuições possam ser exercidas dessa forma; 
§4º O Servidor está obrigado ao cumprimento de 

sua carga horária não-presencial, na forma como 

definido pelo seu Secretário, nos termos deste 
regulamento; 
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§5º Será considerada como prática desleal contra 

a instituição, passível de abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar, podendo levar à demissão, 
na forma do Estatuto do Servidor Público Municipal, 

eventuais servidores municipais que, exercendo 

atividade não presencial em razão deste artigo, deixarem 

de manter o isolamento social durante o horário de 
expediente ordinário praticado regularmente antes deste 

Decreto; 

 §6º Para os fins do disposto no parágrafo 
anterior considera-se isolamento social, a permanência 

do indivíduo em sua casa exceto por razões e 

comprovação de fato que em situação regular seria 
suficiente para abonar sua falta, na forma da lei; 

§7º Os Secretários poderão, de forma 

excepcional, solicitar a presença dos servidores no local 

de trabalho, desde que indispensável para atendimento e 
manutenção dos serviços prestados em razão do estado 

de emergência, ou mediante justificativa que demonstre 

a imprescindibilidade do expediente presencial; 
§8º Nas situações excepcionais de que trata o 

parágrafo anterior, deverá ser observada a possibilidade 

de realização de presenças alternadas, bem como a 

permanência do mínimo de pessoal possível em um 
mesmo espaço físico; 

§9º O Servidor está obrigado ao cumprimento de 

sua carga horária presencial, na forma como definido 
pelo seu Secretário, nos termos deste artigo; 

§10 Os servidores que já tomaram a segunda 

dose ou dose única da vacina poderão ser convocados 
para retornar ao trabalho presencial, a partir do dia 04 de 

outubro de 2021, a critério dos secretários e gestores dos 

órgãos estaduais, devendo apresentar seus comprovantes 

de vacinação ao chefe imediato ou pessoa por ele 
indicada (carteira de vacinação em papel ou digital). 

§11 O disposto no presente artigo não se aplica 

a Processos Licitatórios de obras e serviços essenciais, 
onde, na oportunidade, deverão ser adotadas todas as 

medidas sanitárias. 

Art. 13 Permanece obrigatório, em todo território do 
Município de Teixeira, o uso de máscaras, mesmo que 

artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, 

incluídos os bens de uso comum da população, vias 

públicas, no interior dos órgãos públicos, nos 
estabelecimentos privados e nos veículos públicos e 

particulares, inclusive ônibus e táxis. 

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os 
estabelecimentos privados e os condutores e operadores 

de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras 

pelos seus servidores, empregados, colaboradores, 

consumidores, usuários e passageiros. 
Art. 14 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer 

momento, em função do cenário epidemiológico do 

Estado e do Município e as medidas adotadas nesse 
decreto serão reavaliadas juntamente com a trigésima 

quinta avaliação do Plano Novo Normal, ou de acordo 

com os dados epidemiológicos do Município, podendo 
ainda ser prorrogado. 

Art. 15 Este Decreto entra em vigor imediatamente na 

data de sua publicação. 

Registre-se.  
Autue-se.  

Publique-se no Jornal Oficial do Município. 

Dê-se ampla publicidade no âmbito do 

Município. 
Teixeira, 06 de outubro de 2021. 

WENCESLAU SOUZA MARQUES 

Prefeito Constitucional 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2021 

OBJETIVO:   Aquisição de combustíveis (S10) 

destinados atender a manutenção da frota de veículos a 

serviço do Município de Teixeira-PB 
DATA DA SESSÃO: 21 de Outubro de 2021, às 

13h00min; 

LOCAL: Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no 

anexo do Centro Administrativo e Educacional de 
Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – 

PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, 

das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo 

site www.teixeira.pb.gov.br, 
www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do 

www.tce.pb.gov.br. 

Teixeira – PB, 06 de outubro de 2021. 

PEDRO DE SOUSA RAMALHO JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL PMT 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2021 

OBJETIVO:   Contratação de serviços de locação de 

veículo do tipo utilitário camioneta carroceria aberta, 

com motorista habilitado, destinado no transporte de 
encomendas e material para zona rural e escolas do 

Município de Teixeira-PB 

DATA DA SESSÃO: 21 de Outubro de 2021, às 
09h00min; 

LOCAL: Portal de Compras Públicas - 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
INFORMAÇÕES: Na sala de sessões, localizada no 

anexo do Centro Administrativo e Educacional de 

Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – 

PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital pelo 

site www.teixeira.pb.gov.br, 

www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo site do 
www.tce.pb.gov.br. 

Teixeira – PB, 06 de outubro de 2021. 

PEDRO DE SOUSA RAMALHO JÚNIOR 

PREGOEIRO OFICIAL PMT 

 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 



Prefeitura Municipal de Teixeira          -  J O R N A L   O F I C I A L  -          Edição nº 141/2021 de 06 de Outubro de 2021 

 

 

6 

EXTRATO 

PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO AO 

CONTRATO Nº 01.026/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TEIXEIRA 

CONTRATADO:   COMERCIAL DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS JR EIRELI ME., CNPJ 

Nº40.518.617/0001-00,   

OBJETO -  alterar na clausula primeira e clausula 
terceira do contrato nº 01.026/2021, datado de  09 de 

abril de 2021,  para crescer o valor de R$ 90.267,00 

(noventa mil, duzentos e sessenta e sete reais), ao valor 
total do contrato, passando a importar o valor de R$ 

447.735,50 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, 

setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), 

realinhando o mesmo pra manutenção do equilibro 
econômico financeiro do contrato,, conforme tabela a 

seguir: 

 

ITEM   

(A) 

DESCRIMIN

AÇÃO DO 

PRODUTO   

(B) 

UND 

( C ) 

QUANT 

LICITAD

A (D) 

Preço 

Licitado 

(process

o) (E) 

 Valor 

1º 

aditivo 

 (G)  

3 

ALHO – In 

Natura, 1ª 

qualidade - 

Grupo comum, 

roxo, tipo 

especial; - 

embalagem de 

1kg, com 

dizeres de 

rotulagem em 

pacotes e prazo 

de validade. 

Deverá ser 

transportados 

em carros 

higienizados 

em 

temperatura 

ambiente. 

KG 100 R$ 7,95 
s/alteraç

ão 

4 

ARROZ 

BRANCO: 

tipo: 01(um); 

classe: longo 

fino; peso 

líquido: 5 kg; 

enfardamento: 

5x6 kg; isento 

de sujidades e 

materiais 

estranhos, 

validade 

mínima de 05 

meses a contar 

da data da 

entrega; 

embalagem 

integra e isenta 

de avarias; 

rotulagem 

segundo os 

padrões da 

resolução 

Nº259 DE 

20/09/2002 

DA ANVISA.; 

lote 

acompanhado 

do certificado 

de 

KG 10.000 R$ 3,35 
               

4,15  

classificação 

de origem 

vegetal 

expedido por 

órgão oficial. 

6 

BISCOITO 

DOCE de 

maisena tipo 

Maria 

embalagem 

dupla biscoito, 

embalagem 

primária, 

separada 

internamente 

pacote de 

400g. Em 

caixas de 

papelão 

contendo 20 

pacotes 

obedecendo as 

normas 

técnicas. Prazo 

de validade de 

no mínimo 08 

meses a partir 

da data do 

recebimento. 

CAIX

A 
450 

R$ 

43,00 

             

61,86  

7 

BISCOITO 

SALGADO - 

cream crack 

água e sal, 

embalagem 

primária, 

separada 

internamente 

pacote de 

400g, em sacos 

plásticos 

pacote de 400g 

(3x1) 

acondicionado

s em caixas de 

papelão 

contendo 20 

pacotes, 

obedecendo as 

normas 

técnicas, tipo 

"cream 

cracker". O 

biscoito deverá 

ser fabricado a 

partir de 

matérias 

primas sãs e 

limpas, em 

perfeito estado 

de 

conservação, 

sem apresentar 

excesso de 

dureza e nem 

quebradiço 

Prazo de 

validade de no 

mínimo 08 

meses a partir 

da data do 

recebimento. 

CAIX

A 
450 

R$ 

40,00 

             

59,80  
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9 

CARNE DE 

SEGUNDA – 

Músculo, 

Acém, Costela. 

Deverá ser de 

procedência 

idônea, com 

carimbo de 

fiscalização do 

SIF, Ministério 

da Saúde ou 

órgão 

competente, 

transportados 

em carros 

fechados 

refrigerados, 

acondicionado

s em 

monoblocos ou 

caixas de 

papelão 

lacradas, 

embalados em 

sacos plásticos 

ou a vácuo, em 

condições 

corretas e 

adequadas de 

temperatura 

(congeladas: -

18ºC, 

refrigeradas 

6ºC) 

respeitando-se 

as 

características 

organolépticas 

próprias. 

Deverá 

apresentar as 

seguintes 

características: 

cor vermelho 

vivo, aspecto 

brilhante, 

cheiro suave e 

em estado de 

congelamento. 

KG 2.000 
R$ 

19,35 

s/alteraç

ão 

10 

CARNE 

MOIDA – 

resfriada, de 

primeira 

qualidade, de 

musculo 

bovino, 

acondicionada 

em 

embalagens 

plásticas 

transparentes 

de 1Kg, sem 

gordura, sem 

pele, sem 

adição de sal, 

respeitando as 

características 

organolépticas 

próprias. 

Deverá 

apresentar as 

seguintes 

características: 

cor vermelho 

vivo, aspecto 

brilhante, 

cheiro suave e 

em estado de 

congelamento. 

KG 5.000 R$ 8,55 
             

15,50  

11 

COMINHO – 

embalagem 

contendo 1kg, 

com 

identificação 

do produto, 

marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

prazo de 

validade. 

KG 100 R$ 2,95 

s/alteraç

ão 

12 

CORANTE – 

Coloral em pó, 

embalagem 

contendo 1kg, 

com 

identificação 

do produto, 

marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

prazo 

KG 100 R$ 3,80 

s/alteraç

ão 

13 

FRANGO – 

TIPO PEITO - 

carne de 

frango de 

primeira 

qualidade, 

limpa, 

embaladas à 

vácuo, 

congeladas a 

12 graus 

célsius (-), 

isentas de 

aditivos ou 

substâncias 

estranhas ao 

produto, que 

sejam 

impróprias ao 

consumo e que 

alterem suas 

características 

naturais 

(físicas, 

químicas e 

organolépticas)

, inspecionadas 

pelo Ministério 

da Agricultura. 

Acomodadas 

em caixas de 

papelão em 

perfeitas 

condições 

estruturais, 

padronizadas e 

lacradas. 

Deverá ser 

transportado 

em carros 

fechados 

refrigerados, 

em 

embalagens e 

temperaturas 

corretas e 

adequadas, 

respeitando a 

características 

do produto. De 

modo que as 

embalagens 

não se 

apresentem 

alteradas. 

Deverá 

apresentar as 

seguintes 

KG 5.000 R$ 7,80 
               

9,15  
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características: 

cor: amarelo 

rosado; pele 

lisa, macia e 

clara; cheiro: 

suave e em 

estado de 

congelamento. 

14 

LEITE EM PÓ 

INTEGRAL 

INSTANTÂN

EO - com alta 

dissolução, pó 

fino sem 

grumos, não 

adocicado, 

enriquecido 

com vitaminas, 

minerais, ferro 

e outros 

oligoelementos

, rendimento 

mínimo de 8 

litros por kg, 

não contendo 

glúten, com 

registro no 

M.A.; 

embalagem 

com 200 

gramas; rótulo: 

de acordo com 

a legislação 

vigente. No 

rótulo das 

embalagens 

primárias 

deverão estar 

impressas de 

forma 

indelével as 

seguintes 

informações: 

identificação 

do produto 

inclusive a 

marca, relação 

dos 

ingredientes 

básicos do 

produto, nome 

e endereço do 

fabricante, data 

de fabricação, 

prazo de 

validade e peso 

líquido, 

número de 

registro no 

órgão 

competente. 

Validade 

mínima de 6 

(seis) meses a 

contar da 

entrega, 

enfardamento 

(50x400g), 

integro e isento 

de avarias e 

sinas da 

presença de 

insetos. (com 

reg. No MA) 

FARD

O 
250 

R$ 

233,90 

            

255,00  

15 

MACARRÃO 

ESPAGUETE 

- sem ovos, 

massa 

alimentícia 

seca para 

macarronada; 

formato 

espaguete; cor 

amarela; 

obtida pelo 

amassamento 

da farinha de 

trigo especial; 

e demais 

substancias 

permitidas, 

isenta de 

corantes 

artificiais, 

sujidades, 

parasitas, 

admitindo 

umidade 

máxima 13%, 

acondicionada 

em saco de 

plástico 

transparente, 

atóxico, 

integro e isento 

de avarias com 

validade 

mínima de 18 

meses a partir 

da data de 

entrega. Pctc/ 

500 gramas. 

Enfardamento 

(20x500g). 

FARD

O 
900 

R$ 

38,50 

s/alteraç

ão 

16 

MARGARINA 

VEGETAL - 

Embalagem: 

com 500G, 

embalagem 

secundária 

apresentada 

em caixa de 

papelão 

(12x500g), 

sem sinais da 

presença de 

insetos e isenta 

de avarias, 

com 

identificação 

do produto, do 

fabricante, data 

de fabricação e 

lote de acordo 

com a 

resolução 

12/78 da 

CNNPA. O 

produto deverá 

ter registro no 

Ministério da 

Agricultura 

e/ou Ministério 

da Saúde. 

Prazo de 

validade, 

mínimo de 6 

(seis) meses a 

partir data de 

entrega. 

CAIX

A 
700 

R$ 

39,50 

             

55,65  
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17 

OVO 

BRANCO DE 

GALINHA - 

produto fresco 

de ave 

galinácea, tipo 

grande (50g), 

tamanho 

uniforme, 

proveniente de 

avicultor com 

inspeção 

oficial, cor, 

odor e sabor 

característico, 

casca lisa, 

branca fosca, 

pouco porosa, 

sem manchas 

ou sujidades, 

sem 

rachaduras, 

isento de 

podridão e 

fungos. 

Acondicionado 

em embalagem 

resistente de 

papelão, 

plástico ou 

isopor, com 15 

unidades. 

Contendo na 

embalagem a 

identificação 

do produto, 

marca do 

fabricante, 

validade, data 

de embalagem, 

peso líquido e 

selo de 

inspeção do 

órgão 

competente. 

Validade 

mínima de 20 

dias a contar 

no ato da 

entrega. 

BAN

DEJA 
7.000 R$ 6,20 

               

7,17  

18 

SAL IODADO 

– 

Especificações

: Sal iodado em 

embalagens de 

1kg, livre de 

impurezas. 

Embalagens 

em perfeito 

estado de 

conservação, 

apresentação, 

integridade e 

consumo, com 

registro no 

Ministério da 

Agricultura e 

validade 

mínima de 180 

dias a partir da 

entrega do 

produto. 

KG 80 R$ 0,45 

s/alteraç

ão 

19 

VINAGRE – 

Embalagem de 

750ml, em 

perfeito estado 

de 

conservação, 

apresentação, 

integridade e 

UND 250 R$ 1,95 

s/alteraç

ão 

consumo, com 

validade 

mínima de 180 

dias após a 

entrega do 

produto. 

Descrição da 

marca do 

fabricante, data 

de fabricação e 

validade na 

embalagem 

primária.  

 

FUNDAMENTAÇÃO:  Parágrafos: 6º e 8º, do art. 65, 

da Lei nº 8.666/93,PREGAO ELETRONICO Nº 

007/2021 
DATA DA ASSINATURA:  04 de outubro de 2021 

WENCESLAU SOUZA MARQUES 

Prefeito Constitucional 
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