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Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora 

 

PODER EXECUTIVO
 
 

GABINETE DO PREFEITO
 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 0
09 de Janeiro de 2017 
 

Dispõe sobre procedimentos para a 
realização do censo dos servidores 
públicos ativos titulares de cargo 
efetivo, aposentados, dependentes e 
pensionistas da administração direta 
e indireta poder executivo 
municipal, vinculados ao regime 
próprio de previdência municipal da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita 
PB. 

 
O Prefeito de Santa Rita

exercício da atribuição que lhe confere o
56 da Lei Orgânica do Município de Santa Rita 
em cumprimento às determinações legais contidas nos 
artigos 3º e 9º, inciso II, da Lei Federal nº 10.887, de 
18 de junho de 2004, e considerando 
informações coerentes sobre os servidores municipais, 

 
DECRETA: 
 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1 0 Administração Direta do Poder 
Executivo, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, realizará no período de janeiro a 
fevereiro de 2017, o Recadastramento dos agentes 
públicos municipais e o Censo Previdenciário.

§ 1º O Recadastramento tem por 
finalidade a coleta de biometria digital, foto e 
atualização da base cadastral dos agentes públicos 
municipais vinculados a órgãos e entidad
mencionados no caput deste artigo. 

§ 2º Deverão comparecer nos postos de 
recadastramento os seguintes agentes públicos, 
vinculados a qualquer dos órgãos e entidades 
mencionados no caput deste artigo: 

I - os servidores públicos, titulares de 
cargo efetivo, cargo comissionado e função pública, 
inclusive os Conselheiros Tutelares;

II - os servidores públicos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à 
disposição dos órgãos e entidades mencion
caput deste artigo; 

§ 3º A participação no Censo é pessoal e 
obrigatória. 
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PODER EXECUTIVO  

GABINETE DO PREFEITO  

Nº. 09/2017 de 

 
Dispõe sobre procedimentos para a 
realização do censo dos servidores 

titulares de cargo 
efetivo, aposentados, dependentes e 
pensionistas da administração direta 
e indireta poder executivo 
municipal, vinculados ao regime 
próprio de previdência municipal da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita - 

O Prefeito de Santa Rita-PB, no 
exercício da atribuição que lhe confere o v do artigo 

da Lei Orgânica do Município de Santa Rita - PB, 
em cumprimento às determinações legais contidas nos 
artigos 3º e 9º, inciso II, da Lei Federal nº 10.887, de 
18 de junho de 2004, e considerando a falta de 
informações coerentes sobre os servidores municipais,  

Administração Direta do Poder 
Executivo, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, realizará no período de janeiro a 

de 2017, o Recadastramento dos agentes 
públicos municipais e o Censo Previdenciário. 

§ 1º O Recadastramento tem por 
finalidade a coleta de biometria digital, foto e 
atualização da base cadastral dos agentes públicos 
municipais vinculados a órgãos e entidades 

 
§ 2º Deverão comparecer nos postos de 

recadastramento os seguintes agentes públicos, 
vinculados a qualquer dos órgãos e entidades 

 
os servidores públicos, titulares de 

o, cargo comissionado e função pública, 
inclusive os Conselheiros Tutelares; 

os servidores públicos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à 
disposição dos órgãos e entidades mencionados no 

§ 3º A participação no Censo é pessoal e 

§ 4º A escala de convocação e locais 
para a entrega dos documentos tomarão por referência 
o mês de nascimento do servidor e seguirão o seguinte 
cronograma: 

Mês de nascimento
 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril  
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro
Dezembro
 
Art. 2 0A Secretaria Munici

Administração será responsável pela coordenação e 
fiscalização do Censo e do Recadastramento
 

Art. 3 O levantamento dos dados dos 
agentes públicos ativos e seus dependentes, dos 
aposentados e seus dependentes e dos pensionistas 
será feito por meio da apresentação dos originais dos 
seguintes documentos: 
 

I - para o Censo e Recadastramento dos 
agentes públicos ativos e aposentados:
a) Documento de identificação válido, 
com foto; 
b) Cadastro de Pessoas Físicas 
c) Comprovante oficial de residênci
atualizado;
d) PASEP/PIS/NIT;
e) Título de eleitor;
f) Certidão de casamento;
g) Certidão de nascimento ou 
documento de identificação válido dos 
dependentes;
h) CPF dos dependentes;
i) Portaria de Nomeação
j) Matrícula
k) Comprovante de escolaridade e 
títulos, tais como Diploma de 
Graduação, Especialização, Mestrado e 
doutorada, emitidos por entidades 
reconhecidas pelo MEC.
 
II - para o Censo dos pensionistas:
a) Documento de identificação válido, 
com foto; 
b) Cadastro de Pessoas Físicas 
c) Comprov
atualizado.
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§ 4º A escala de convocação e locais 
a entrega dos documentos tomarão por referência 

o mês de nascimento do servidor e seguirão o seguinte 

Mês de nascimento Censo 

10/01/2017 
 11/01/2017 

12/01/2017 
13/01/2017 
16/01/2017 
17/01/2017 
18/01/2017 
19/01/2017 

 20//01/2017 
 23/01/2017 

Novembro 24/01/2017 
Dezembro 25/01/2017 

A Secretaria Municipal de 
Administração será responsável pela coordenação e 
fiscalização do Censo e do Recadastramento. 

O levantamento dos dados dos 
agentes públicos ativos e seus dependentes, dos 
aposentados e seus dependentes e dos pensionistas 

da apresentação dos originais dos 

para o Censo e Recadastramento dos 
agentes públicos ativos e aposentados: 
a) Documento de identificação válido, 

 
b) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
c) Comprovante oficial de residência 
atualizado; 
d) PASEP/PIS/NIT; 
e) Título de eleitor; 
f) Certidão de casamento; 
g) Certidão de nascimento ou 
documento de identificação válido dos 
dependentes; 
h) CPF dos dependentes; 
i) Portaria de Nomeação 
j) Matrícula 
k) Comprovante de escolaridade e 
tulos, tais como Diploma de 

Graduação, Especialização, Mestrado e 
doutorada, emitidos por entidades 
reconhecidas pelo MEC. 

para o Censo dos pensionistas: 
a) Documento de identificação válido, 

 
b) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
c) Comprovante oficial de residência 
atualizado. 
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§ 1º Para os fins deste Decreto, o 
documento de identificação válido poderá ser o 
Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação ou 
Carteira Profissional com validade no território 
nacional. 

§ 2º Para os fins deste Decreto, entende
se por comprovante oficial de residência atualizado as 
contas de água, energia elétrica, telefone fixo ou 
correspondência bancária, em nome do interessado ou 
de familiar com o qual resida, emitidas nos últimos 
três meses. 

§ 3º O Registro Geral ou Carteira 
Profissional e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
poderão ser substituídos pela Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, desde que dentro do prazo de 
validade. 

§ 4º Não serão aceitos documentos 
ilegíveis e/ou rasurados. 

§ 5º O servidor ativo, o aposentado e o 
pensionista responderão administrativa, civil e 
penalmente pelas declarações por eles, ou por 
procurador ou por representante legal prestadas à 
Prefeitura de Santa Rita-PB. 

§ 6º Para os fins deste Decreto, o 
cadastramento do dependente indicado pelo servidor 
ativo ou aposentado não presume a condição de 
dependência econômica e não dispensa a sua 
avaliação no momento do requerimento do benefício, 
nos termos da legislação vigente. 

§ 7º Para os fins deste Decreto
acordo com o PCCR de cada categoria funcional de 
servidores, o secretário de administração está 
autorizado a expedir atos normativos complementares 
solicitando documentos complementares.

Art. 4 0 Os órgãos e entidades 
municipais deverão participar, no âmbito de suas 
competências, da execução do Censo Previdenciário e 
do Recadastramento facilitando a sua divulgação e 
atendendo, no que lhes couber, ao disposto neste 
Decreto. 

§ 1º Os agentes públicos ativos serão 
liberados de suas atividades para a reali
Censo pelo período de 1 (um) dia útil devendo 
comprovar o seu comparecimento perante a chefia 
imediata por meio de apresentação do comprovante de 
recenseamento de que trata o Anexo I deste Decreto.

§ 2º Na impossibilidade de conclusão do 
censo por motivos técnicos ou operacionais, será 
entregue ao servidor comprovante de comparecimento 
de que trata o Anexo II deste Decreto.
 
CAPITULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 5 0 Findo o período para o 
comparecimento para realização do Censo, ou, findo o 
período de convocação designado para o agente 
público se recadastrar, em caso de não 
comparecimento do servidor ativo, aposentado ou 
pensionista, sem a devida justificativa, à Secr
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§ 1º Para os fins deste Decreto, o 
documento de identificação válido poderá ser o 
Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação ou 
Carteira Profissional com validade no território 

§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-
se por comprovante oficial de residência atualizado as 
contas de água, energia elétrica, telefone fixo ou 
correspondência bancária, em nome do interessado ou 
de familiar com o qual resida, emitidas nos últimos 

§ 3º O Registro Geral ou Carteira 
Profissional e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
poderão ser substituídos pela Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, desde que dentro do prazo de 

§ 4º Não serão aceitos documentos 

§ 5º O servidor ativo, o aposentado e o 
pensionista responderão administrativa, civil e 
penalmente pelas declarações por eles, ou por 
procurador ou por representante legal prestadas à 

§ 6º Para os fins deste Decreto, o 
cadastramento do dependente indicado pelo servidor 
ativo ou aposentado não presume a condição de 
dependência econômica e não dispensa a sua 
avaliação no momento do requerimento do benefício, 

§ 7º Para os fins deste Decreto, e de 
acordo com o PCCR de cada categoria funcional de 
servidores, o secretário de administração está 
autorizado a expedir atos normativos complementares 
solicitando documentos complementares. 

Os órgãos e entidades 
o âmbito de suas 

competências, da execução do Censo Previdenciário e 
do Recadastramento facilitando a sua divulgação e 
atendendo, no que lhes couber, ao disposto neste 

§ 1º Os agentes públicos ativos serão 
liberados de suas atividades para a realização do 
Censo pelo período de 1 (um) dia útil devendo 
comprovar o seu comparecimento perante a chefia 
imediata por meio de apresentação do comprovante de 
recenseamento de que trata o Anexo I deste Decreto. 

§ 2º Na impossibilidade de conclusão do 
motivos técnicos ou operacionais, será 

entregue ao servidor comprovante de comparecimento 
de que trata o Anexo II deste Decreto. 

Findo o período para o 
comparecimento para realização do Censo, ou, findo o 
período de convocação designado para o agente 
público se recadastrar, em caso de não 
comparecimento do servidor ativo, aposentado ou 
pensionista, sem a devida justificativa, à Secretaria de 

Administração do Município ou ao IPREV, conforme 
o caso, ativo ou aposentado, será tomad
de notificação para que se apresentem no prazo de 72 
(setenta e duas) horas corridos, sob pena de:

I - instauração de processo 
administrativo disciplinar, nos casos dos agentes 
públicos que não atenderam à convocação para o 
Censo; 

II - a suspensão preventiva do 
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões 
até que o interessado atualize os seus dados cadastrais.

§ 1º O restabelecimento do pagamento 
dos meses suspensos dar
do mês em que houver o recenseamento.

§ 2º Após o transcurso do prazo de 2 
(dois) meses da suspensão de que cuida o caput deste 
artigo, o benefício de aposentadoria ou
cancelado por motivo de não realização do Censo 
mediante instauração prévia de processo 
administrativo, observado o direito ao contraditório e 
ampla defesa. 

§ 3º O não cadastramento dos agentes 
públicos ativos no período de convocação implicar
na ausência de comprovação de comparecimento ao 
trabalho, e, por consequência, na ausência de 
pagamento. 

§ 4º Na impossibilidade justificada de 
recadastramento, assim entendida como os 
afastamentos e licenças, o agente público ativo deverá 
comparecer na Secretaria Municipal de 
Administração, no prazo de 03 (
contados da data de retorno ao trabalho, para o 
Recadastramento. 

 
Art. 6 0 Fica o Secretário Municipal de 

Administração autorizado a expedir os atos 
normativos complementares necessári
execução deste Decreto. 

Art. 7 0 Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Santa Rita-PB, 02 de janeiro de 2017
 
 

Emerson Fernandes A. Panta
Prefeito

 
ANEXO

COMPROVANTE DE RECENSEAMENTO
 
Clichê de Atendimento: _________
Data de Atendimento: ___/____/_____
Matricula/CPF (Servidor): 
______________________________
Atesto a realização do recenseamento.

Santa Rita/PB, ____ de ___________de
_______________________________
Assinatura do responsável pelo Censo
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Administração do Município ou ao IPREV, conforme 
o caso, ativo ou aposentado, será tomada  providências 
de notificação para que se apresentem no prazo de 72 
(setenta e duas) horas corridos, sob pena de: 

instauração de processo 
disciplinar, nos casos dos agentes 

públicos que não atenderam à convocação para o 

a suspensão preventiva do 
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões 
até que o interessado atualize os seus dados cadastrais. 

§ 1º O restabelecimento do pagamento 
dos meses suspensos dar-se-á na folha subsequente à 
do mês em que houver o recenseamento. 

§ 2º Após o transcurso do prazo de 2 
(dois) meses da suspensão de que cuida o caput deste 
artigo, o benefício de aposentadoria ou pensão será 
cancelado por motivo de não realização do Censo 
mediante instauração prévia de processo 
administrativo, observado o direito ao contraditório e 

§ 3º O não cadastramento dos agentes 
públicos ativos no período de convocação implicará 
na ausência de comprovação de comparecimento ao 
trabalho, e, por consequência, na ausência de 

§ 4º Na impossibilidade justificada de 
recadastramento, assim entendida como os 
afastamentos e licenças, o agente público ativo deverá 

Secretaria Municipal de 
Administração, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data de retorno ao trabalho, para o 

Fica o Secretário Municipal de 
Administração autorizado a expedir os atos 
normativos complementares necessários à plena 

 
Este decreto entra em vigor na 

PB, 02 de janeiro de 2017. 

Emerson Fernandes A. Panta 
Prefeito 

ANEXO I 
COMPROVANTE DE RECENSEAMENTO  

Clichê de Atendimento: _________ 
Atendimento: ___/____/_____ 

Matricula/CPF (Servidor): 
______________________________ 
Atesto a realização do recenseamento. 

 
Santa Rita/PB, ____ de ___________de 2017. 

_______________________________ 
Assinatura do responsável pelo Censo 
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ANEXO II 
COMPROVANT E DE COMPARECIMENTO

 
_____________________________________, CPF 
_______________, (Servidor Público) matrícula 
________________, ficou impossibilitado de concluir 
o Censo por motivos técnicos ou operacionais, tendo 
comparecido no dia ___/___/___, no horário
___ horas. 
 

Santa Rita/PB, ____ de janeiro de 2017
______________________________________

Nome completo e assinatura do recenseador
 
Publique-se, 
Dê-se ciência 

 
Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.

 
Emerson Fernandes A. Panta

Prefeito 
 

 
PORTARIA Nº. 020/2017 
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33,
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR o Senhor 
ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA, para exercer 
o cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
TURISMO, símbolo CCM-IV, de provimento em 
comissão, com lotação fixada na Secreta
de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município 
Santa Rita – PB. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário.
 
Publique-se, 
Dê-se ciência 
 

Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.
 

EMERSON FERNANDES A PANTA
PREFEITO 

 
PORTARIA Nº. 021/2017 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 
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E DE COMPARECIMENTO  

_____________________________________, CPF 
_______________, (Servidor Público) matrícula 
________________, ficou impossibilitado de concluir 
o Censo por motivos técnicos ou operacionais, tendo 
comparecido no dia ___/___/___, no horário de ___ às 

Santa Rita/PB, ____ de janeiro de 2017 
______________________________________ 

Nome completo e assinatura do recenseador 

de janeiro de 2017. 

Emerson Fernandes A. Panta 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 

base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33, 

NOMEAR o Senhor 
ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA, para exercer 
o cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

IV, de provimento em 
comissão, com lotação fixada na Secretaria Municipal 
de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município 

Esta Portaria entra em vigor 
se de logo a sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

PB, 09 de janeiro de 2017. 

EMERSON FERNANDES A PANTA 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33,
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR o Senhor VALDECI 
CASTRO PEREIRA, RG n°. 1646539 
CPF n°.906.507.004.49, para exercer o cargo d
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, 
DESPORTO, TURISMO E LAZER do Município de 
Santa Rita – PB, símbolo CCM
comissão, com lotação fixada na Secretaria Municipal 
de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município 
de Santa Rita – PB. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando
revogadas todas as disposições em contrário.

 
Publique-se, 
Dê-se ciência 
 

Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.

EMERSON FERNANDES A PANTA
PREFEITO

 
PORTARIA Nº. 022/201

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências.
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33,
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR a Senhora ANDRÉA 
TARGINO DE SOUZA CHAVES, para exercer o 
cargo de COORDENADORA JURÍDICA, símbolo 
CCM-III, de provimento em comissão, com lotação 
fixada na Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de Santa Rita 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando
revogadas todas as disposições em contrário.

 
Publique-se, 
Dê-se ciência 
 

Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.

EMERSON FERNANDES A 
PREFEITO
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O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 

uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33, 

NOMEAR o Senhor VALDECI 
CASTRO PEREIRA, RG n°. 1646539 – SSP/PB e 
CPF n°.906.507.004.49, para exercer o cargo de 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, 
DESPORTO, TURISMO E LAZER do Município de 

PB, símbolo CCM-II, de provimento em 
comissão, com lotação fixada na Secretaria Municipal 
de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer do Município 

Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário. 

PB, 09 de janeiro de 2017. 
 

EMERSON FERNANDES A PANTA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº. 022/2017  
Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
.529 de 26 de abril de 2013, art. 33, 

NOMEAR a Senhora ANDRÉA 
TARGINO DE SOUZA CHAVES, para exercer o 
cargo de COORDENADORA JURÍDICA, símbolo 

III, de provimento em comissão, com lotação 
fixada na Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de Santa Rita – PB. 

Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário. 

PB, 09 de janeiro de 2017. 
 

EMERSON FERNANDES A PANTA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº. 023/2017  
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33,

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR o Senhor TIAGO 
DOS SANTOS, para exercer o cargo de DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, símbolo 
CCM-IV, de provimento em comissão, com lotação 
fixada na Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, 
Turismo e Lazer do Município de Santa Rita 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário.

 
Publique-se, 
Dê-se ciência 
 

Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.
 

EMERSON FERNANDES A PANTA
PREFEITO 

 

 
PORTARIA Nº. 024/2017  
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33,

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR o Senhor SILDO 
ALVES DE MORAIS, RG n°. 977040 
CPF n°.308.495.864.53, para exercer
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO do Município de Santa Rita 
PB, símbolo CCM-I, de provimento em comissão, 
com lotação fixada na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento do Município de Santa 
Rita – PB. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário.

ANO 05 Terça-Feira, 10 de janeiro de 2017

 

Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 

nicípio e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33, 

NOMEAR o Senhor TIAGO 
DOS SANTOS, para exercer o cargo de DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, símbolo 

IV, de provimento em comissão, com lotação 
retaria Municipal de Cultura, Desporto, 

Turismo e Lazer do Município de Santa Rita – PB. 
Esta Portaria entra em vigor 

se de logo a sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário. 

PB, 09 de janeiro de 2017. 

EMERSON FERNANDES A PANTA 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições previstas na Lei 
Orgânica do Município e com base na Lei Municipal 
1.529 de 26 de abril de 2013, art. 33, 

NOMEAR o Senhor SILDO 
ALVES DE MORAIS, RG n°. 977040 – SSP/PB e 
CPF n°.308.495.864.53, para exercer o cargo de 
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO do Município de Santa Rita – 

I, de provimento em comissão, 
com lotação fixada na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento do Município de Santa 

a entra em vigor 
se de logo a sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, 
Dê-se ciência 

Santa Rita – PB, 09 de janeiro de 2017.

EMERSON FERNANDES A PANTA
PREFEITO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
SANTA R

Gabinete do Superintendente
 
PORTARIA Nº 001/2017

Dispõe sobre exoneração de 
servidor para cargo de 
provimento em comissão e adota 
outras providências.

 
O SUPERINTENDENTE 

INTERINODO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIODE SANTA RITA
suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com 
o Art. 18, I e Art. 52 do Decreto Municipal nº 170
A/2001 c/c Art. 1º-A e Art. 79 da Lei Municipal 
nº1.298/2007.  

 
RESOLVE,

 
Art. 1º 

ocupantes de Cargos de P
Funções de Confiança, bem como ficam rescindidos 
desde o dia 01/01/2017 todos os contratos de pessoal 
no âmbito do Instituto de Previdência de Santa Rita.

Art. 2º Essa portaria retroage seus 
efeitos a 01/01/2017, data em que entra e
revogando-se as disposições em contrário.
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

 
THÁCIO DA SILVA GOMES

Superintendente

 
PORTARIA Nº. 002/2017
 

Dispõe sobre nomeação para cargo 
de provimento em comissão e adota 
outras providências.

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. n
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 
 

RESOLVE 
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PB, 09 de janeiro de 2017. 
 

EMERSON FERNANDES A PANTA 
PREFEITO 

 

 
REVIDÊNCIA DO M UNICÍPIO DE 

RITA - IPREV 
Gabinete do Superintendente 

PORTARIA Nº 001/2017  

Dispõe sobre exoneração de 
servidor para cargo de 
provimento em comissão e adota 
outras providências. 

O SUPERINTENDENTE 
INTERINODO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SANTA RITA -PB, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com 
o Art. 18, I e Art. 52 do Decreto Municipal nº 170-

A e Art. 79 da Lei Municipal 

RESOLVE, 

Art. 1º - Exonerar todos os 
ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão e 
Funções de Confiança, bem como ficam rescindidos 
desde o dia 01/01/2017 todos os contratos de pessoal 

Instituto de Previdência de Santa Rita. 
Art. 2º Essa portaria retroage seus 

data em que entra em vigor, 
se as disposições em contrário.  

THÁCIO DA SILVA GOMES  
Superintendente Interino 

/2017 

Dispõe sobre nomeação para cargo 
de provimento em comissão e adota 
outras providências. 

SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA , no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

RESOLVE  
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Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora 

 

 

 
Art. 1º NOMEAR 

MANOEL DE BRITO LEITE 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE 
TECNOLOGIA  do Instituto de Previdência do 
Município de Santa Rita.  

Art. 2º Esta portaria en
na data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário. 

 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017
 

Thacio da Silva Gomes
Superintendente Interino

 

PORTARIA N. 03/2017 
 

Dispõe sobre nomeação para cargo 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 
 

RESOLVE  
 
Art. 1º NOMEAR a Sr.

FERREIRA DA TRINDADE para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE 
PESSOAL do Instituto de Previdência do Município 
de Santa Rita.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário. 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 
 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017
 

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 
 
PORTARIA Nº. 004/2017 
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
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Art. 1º NOMEAR a Sr. TASSO 
MANOEL DE BRITO LEITE para o cargo em 

CHEFE DA DIVISÃO DE 
do Instituto de Previdência do 

Esta portaria entra em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se todas as 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017. 

a Silva Gomes 
Superintendente Interino 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

Art. 1º NOMEAR a Sr. LUCAS 
FERREIRA DA TRINDADE para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE 

revidência do Município 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se todas as 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017. 

THACIO DA SILVA GOMES 
Interino 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 

atribuições legais que lhes são con
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 

 
RESOLVE 
 
Art. 1º NOMEAR a Sra.

ANGÉLICA MELO FARIAS para o cargo e
comissão de ASSESSOR DE GABINETE
de Previdência do Município de Santa Rita. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário.
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janei

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 

 
PORTARIA Nº. 005/2017
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências.

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art.
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 

 
RESOLVE 
 
Art. 1º NOMEAR a Sr. ANTONIO 

FERNANDES COUTINHO FILHO, inscrito no CPF: 
041.824.374-38, para o cargo em comissão de 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Previdência do Município de Santa Rita. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário.
 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Int

 
 
PORTARIA Nº. 006/2017
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atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

RESOLVE  

Art. 1º NOMEAR a Sra. EDMARA 
ANGÉLICA MELO FARIAS para o cargo em 
comissão de ASSESSOR DE GABINETE do Instituto 
de Previdência do Município de Santa Rita.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017 
 

THACIO DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

/2017 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

RESOLVE  

Art. 1º NOMEAR a Sr. ANTONIO 
FERNANDES COUTINHO FILHO, inscrito no CPF: 

para o cargo em comissão de 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO do Instituto de 

vidência do Município de Santa Rita.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 

data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017 
 

THACIO DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

/2017 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora 

 

 

Dispõe sobre nomeação para cargo 
de provimento em comissão e adota 
outras providências.

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art.
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 

 
RESOLVE  
 
Art. 1º NOMEAR a Sra. MARIA 

JÉSSICA DIAS DOS SANTOS para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
do Instituto de Previdência do Município de Santa 
Rita.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário. 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017
 

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 

 
PORTARIA Nº. 007/2017  
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 
 
RESOLVE  
 

Art. 1º NOMEAR a Sr. VICTOR 
GONÇALVES WANDERLEY para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO JURID
CONTENCIOSO do Instituto de Previdência do 
Município de Santa Rita.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário. 
 
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

ANO 05 Terça-Feira, 10 de janeiro de 2017

 

Av. Juarez Távora – nº 93 – Centro – Santa Rita – Paraíba – 58.300

Dispõe sobre nomeação para cargo 
de provimento em comissão e adota 
outras providências. 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

Art. 1º NOMEAR a Sra. MARIA 
JÉSSICA DIAS DOS SANTOS para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
do Instituto de Previdência do Município de Santa 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se todas as 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017 

THACIO DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 

52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

Art. 1º NOMEAR a Sr. VICTOR 
GONÇALVES WANDERLEY para o cargo em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO JURIDICO 
CONTENCIOSO do Instituto de Previdência do 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se todas as 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 

 
PORTARIA Nº. 008/2017
 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências.

 
O SUPERINTENDENTE INTERINO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art.
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013, 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º NOMEAR a Sr. AMAURY 
ARAUJO DE VASCONCELOS NETO para o cargo 
em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE PREVIDÊNCIA do Instituto de Previdência do 
Município de Santa Rita. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando
disposições em contrário.
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017

THACIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 
PORTARIA Nº008/2017
 

O SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA-PB, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no artigo 6º, Inciso XVI e 
artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93,
 
RESOLVE, 
 

Art. 1º -
Permanente de Licitação no âmbito do Instituto de 
Previdência do Município de Santa Rita

Art.2º- A Comissão de que trata o Art. 
1º será constituída por 03(três) membros, com a 
seguinte descrição: 
 

1-Thácio da Silva Gomes, na condição 
de presidente; 

2-Antonio Ferna
condição de membro; 
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Santa Rita, 02 de janeiro de 2017 
 

DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

/2017 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão e adota outras 
providências. 

O SUPERINTENDENTE INTERINO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo art. nº 
18 I, art. nº 52 do Decreto Municipal nº 170-A/2001 
c/c o art. nº 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art. nº 
33 da Lei Municipal nº 1.529 de 26 de abril de 2013,  

RESOLVE  

Art. 1º NOMEAR a Sr. AMAURY 
ARAUJO DE VASCONCELOS NETO para o cargo 
em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE PREVIDÊNCIA do Instituto de Previdência do 
Município de Santa Rita.  

Esta portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017 
 

THACIO DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

 

PORTARIA Nº008/2017 
 

SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 

PB, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no artigo 6º, Inciso XVI e 
artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, 

-Fica instituída a Comissão 
Licitação no âmbito do Instituto de 

Previdência do Município de Santa Rita- IPREVSR; 
A Comissão de que trata o Art. 

1º será constituída por 03(três) membros, com a 

Thácio da Silva Gomes, na condição 

Antonio Fernandes Coutinho Filho, na 



DOE Nº 592 ANO 05
 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita – Av. Juarez Távora 

 

 

3-Maria Jéssica Dias dos Santos
condição de membro; 
 

Art. 3º- É atribuição exclusiva da 
Comissão, na forma da presente portaria, praticar 
todos os atos necessários à realização de licitação, em 
suas diversas modalidades, de interesse restrito do 
Instituto de Previdência do Município de Santa Rita, 
relativos à contratação de obras, serviços, compras, 
alienações e locações. 

Parágrafo Único- A homologação de 
procedimentos de licitações no âmbito do Instituto de 
previdência do Município de Santa Rita será 
atribuição exclusiva do Superintendente;
 
Publique-se, 
Dê-se ciência. 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017
 

THÁCIO DA SILVA GOMES
Superintendente Interino

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO PREFEITO
 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
PROCESSO Nº 001/2017 
DISPENSA DE LICITACÃO Nº 001/2017
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 

Objeto: CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA 
MANUTENÇÃO EM GERAL, JUNTO À 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 

Com base nas informações constantes 
no Processo nº 001/2017, referente à Dispensa de 
Licitação nº 001/2017, embasado no Parecer Jurídico 
da Procuradoria Geral do Município, Ratificada pel
Parecer Jurídico da Controladoria Geral do Município, 
e Parecer Técnico Conclusivo da Comissão 
Permanente de Licitação e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO 
e ADJUDICO o presente em favor das empresas 
SERVICOL – SERVIÇOS DE COLETA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.443.592/0001-70, sendo o valor mensal de R$: 
599.505,70 (Quinhentos e noventa e nove mil, 
quinhentos e cinco reais e setenta centavos) e
total de R$: 2.997.528,50 (Dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e 

ANO 05 Terça-Feira, 10 de janeiro de 2017
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Maria Jéssica Dias dos Santos, na 

É atribuição exclusiva da 
Comissão, na forma da presente portaria, praticar 
todos os atos necessários à realização de licitação, em 

dalidades, de interesse restrito do 
Instituto de Previdência do Município de Santa Rita, 
relativos à contratação de obras, serviços, compras, 

A homologação de 
procedimentos de licitações no âmbito do Instituto de 

vidência do Município de Santa Rita será 
atribuição exclusiva do Superintendente; 

Santa Rita, 02 de janeiro de 2017. 

THÁCIO DA SILVA GOMES 
Superintendente Interino 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 
GABINETE DO PREFEITO 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

DISPENSA DE LICITACÃO Nº 001/2017 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA E 
MANUTENÇÃO EM GERAL, JUNTO À 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 

Com base nas informações constantes 
no Processo nº 001/2017, referente à Dispensa de 
Licitação nº 001/2017, embasado no Parecer Jurídico 
da Procuradoria Geral do Município, Ratificada pelo 
Parecer Jurídico da Controladoria Geral do Município, 
e Parecer Técnico Conclusivo da Comissão 
Permanente de Licitação e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO 

CO o presente em favor das empresas 
SERVIÇOS DE COLETA E 

ME, inscrita no CNPJ sob 
70, sendo o valor mensal de R$: 

599.505,70 (Quinhentos e noventa e nove mil, 
quinhentos e cinco reais e setenta centavos) e valor 
total de R$: 2.997.528,50 (Dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e 

cinquenta centavos), para o LOTE A e GEO 
LIMPEZA URBANA LTDA 
sob o nº 16.938.548./0001
de R$: 599.505,70 (Quinhentos e noventa e nove mil, 
quinhentos e cinco reais e setenta centavos) e valor 
total de R$: 2.997.528,50 (Dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta centavos) para o LOTE B, perfazendo um
valor global de R$: 5.995.057,00 (Cinco milhões, 
novecentos e noventa e cinco mil e cinquenta e sete 
reais), Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 
24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores e no Decreto Municipal nº 06, de 01 d
Janeiro de 2017, publicado no DOEM 
Eletrônico do Município e em consequência, fica 
convocado o proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 
Determino, ainda que seja dada a devida publicidade 
legal, em especial a prevista no caput do artigo 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
*Republicado por Incorreção*
 

Santa Rita-PB, 04 de Janeiro de 2017.

________________________________
Emerson Fernandes A Panta

Prefeito Constitucional
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cinquenta centavos), para o LOTE A e GEO 
LIMPEZA URBANA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 16.938.548./0001-17, sendo o valor mensal 

: 599.505,70 (Quinhentos e noventa e nove mil, 
quinhentos e cinco reais e setenta centavos) e valor 
total de R$: 2.997.528,50 (Dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta centavos) para o LOTE B, perfazendo um 
valor global de R$: 5.995.057,00 (Cinco milhões, 
novecentos e noventa e cinco mil e cinquenta e sete 
reais), Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 
24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores e no Decreto Municipal nº 06, de 01 de 
Janeiro de 2017, publicado no DOEM – Diário Oficial 
Eletrônico do Município e em consequência, fica 
convocado o proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.  

rmino, ainda que seja dada a devida publicidade 
legal, em especial a prevista no caput do artigo 26 da 

 
*Republicado por Incorreção* 

PB, 04 de Janeiro de 2017. 
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