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PODER EXECUTIVO 

 

Gabinete do Prefeito 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 

 

Código do Plano de Ação:  23588020220001-007559 

Ente Recebedor:  09.159.666/0001-61 - 

MUNICIPIO DE SANTA RITA 

Fundo Vinculado:   

Fundo Repassador:  03.353.358/0001-96 - 

MDR 

Vigência:   Início: 23/09/2022

  Fim: 31/05/2023 

Órgão Repassador:  Ministério do 

Desenvolvimento Regional 

Processo MDR:   59000.012894/2022-47 

Valor:    R$ 1.212.561,38 

Objeto: Aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o 

custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público 

coletivo urbano ou os tipos elencados no Art 2 da Portaria 

09/2022, instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 14 de 

julho de 2022. 

Programa:   23588020220001 – 

Gratuidade EC 123/22 

Condicionantes: Aporte dos recursos onde ocorra serviços 

regulares em operação de transporte público coletivo urbano, 

semiurbano ou metropolitano. 

 Aplicação dos recursos exclusivamente para auxiliar 

no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição 

Federal. 

 O poder delegante será responsável pelo uso e pela 

distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa 

de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 

do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade 

tarifária. 

 Os beneficiários deverão apresentar Relatório de 

Gestão Final e prestação de contas na forma estabelecida na 

Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira

 .Os beneficiários autorizam a União solicitar à 

instituição financeira albergante a devolução imediata, para a 

Conta Única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da 

conta corrente específica do instrumento. 

 Os entes federados darão publicidade ao inteiro teor do 

Termo de Adesão assinado, por meio do Diário Oficial ou em 

outro meio de comunicação oficial. 

 As movimentações de saída de recursos das contas 

bancárias poderão ser classificadas e identificadas e as 

informações a elas referentes serão disponibilizadas para fins de 

acompanhamento, prestação de contas e fiscalização. 

 Os saldos financeiros ilegalmente aplicados serão 

restituídos à Conta Única do Tesouro por meio da emissão e do 

pagamento de Guia de Recolhimento da União atualizada 

conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência 

financeira. 

 Na hipótese de reprovação das prestações de contas, 

os beneficiários adotarão as medidas necessárias à 

recomposição de eventual dano ao erário, sem prejuízo da 

responsabilização dos operadores. 

Data de Assinatura:  01/11/2022 

Responsável:   Emerson Fernandes 

Alvino Panta – Prefeito  

 

 

Instituto de Previdência do Município 

IPREV-SR 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Processo administrativo nº:  71700/2022 

 

Contratada: LIVIA FRANCO PACIFICO 

CNPJ: 33.532.704/0001-64 

Fundamentação legal: Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Vigência: O presente contrato terá vigência, com validade e 

eficácia legal após a respectiva publicação no Diário Oficial 

Eletrônico do Município, e vencimento no ato da entrega dos 

produtos.  

Finalidade/Objeto do contrato: Aquisição dos materiais 

permanentes de informática, em nome do Instituto de 

Previdência do Município de Santa Rita – IPREV/SR. 

 

Unidade Orçamentária. 02.011 – INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL -IPREVSR 

Classificação Institucional Funcional Programática: 

09.122.2109.2004 - Manutenção das Atividades 

Administrativas - IPREVSR 

Elemento de despesa: 4490.52 

Aplicações de despesas: Equipamentos e material permanente. 

 

Valor: R$ 9.027,00 (nove mil e vinte e sete reais). 

 

Santa Rita/PB, 21 de novembro de 2022. 

 

Thácio da Silva Gomes 

SUPERINTENDENTE 

 

 

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 71700/2022 

 

Contratada: LIVIA FRANCO PACIFICO 

CNPJ: 33.532.704/0001-64 

Fundamentação legal: Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Vigência: O presente contrato terá vigência, com validade e 

eficácia legal após a respectiva publicação no Diário Oficial 

Eletrônico do Município, e vencimento no ato da entrega dos 

produtos. 

Finalidade/Objeto do contrato: Aquisição dos materiais 

permanentes de informática, em nome do Instituto de 

Previdência do Município de Santa Rita – IPREV/SR. 

 

 HOMOLOGO e RATIFICO, nos termos do art. 24 da 

Lei nº 8.666/93, para que adquirida os efeitos legais, a Dispensa 

de Licitação de que trata o presente processo, conforme 

justificativa constante nos autos, no valor global de R$ 9.027,00 

(nove mil e vinte e sete reais), que será pago em uma única 

parcela, em favor da empresa: LIVIA FRANCO PACIFICO. 
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Santa Rita/PB, 21 de novembro de 2022. 

 

Thácio da Silva Gomes 

SUPERINTENDENTE 

 

 

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 69706/2022 

 

Contratada: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA  

CNPJ: 92.660.406/0026-77 

Fundamentação legal: Art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

Finalidade/Objeto do contrato: Aquisição de Ar 

condicionado, para atender a necessidade do Instituto De 

Previdência Do Município De Santa Rita – IPREV/SR. 

 

 HOMOLOGO e RATIFICO, nos termos do art. 24, da 

Lei nº 8.666/93, para que adquirida os efeitos legais, a Dispensa 

de Licitação de que trata o presente processo, conforme 

justificativa constante nos autos, no valor global de R$ 2.872,50 

(dois mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos), pagos em uma única parcela, em favor da empresa 

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 

 

Santa Rita/PB, 16 de novembro de 2022. 

 

Thácio da Silva Gomes 

SUPERINTENDENTE 

 

 

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor  

PROCON-SR 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR 

 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 327/2021 

RELATORA: RAFAELA CORREIA LIMA MACÊDO 

RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S/A 

ADVOGADO: MARIA VICTÓRIA SANTOS COSTA 

(OAB/RJ 49.600) 

RECORRIDO: DE OFÍCIO 

 

EMENTA: PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. SEGURANÇA DO 

SERVIÇO. PANEMIA. PROCEDENTE. 

SUSBSISTÊNCIA DO AUTO DE 

INFRAÇÃO. MÉRITO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. 

RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LOJAS 

AMERICANAS S/A, em face de decisão proferida pelo 

PROCON–SR que julgou procedente o Auto de Infração, 

lavrado por este Órgão, em face do descumprimento do art. 4º, 

II,d; 6º, III; 56º, inciso I e art. 57 §4º da Lei n. 8.078/90, através 

da qual foi imputada multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). 

 

O procedimento administrativo foi iniciado através do AI nº 

327/2021, no dia 28/07/2021 às 09h25min, em razão do 

Descumprimento do Decreto Estadual, que proibia a 

aglomeração na parte interna e externa; por estar danificado o 

aparelho de aferição de temperatura e pela ausência de fiscal 

para organização das filas dentro da empresa reclamada. 

Pois bem, a reclamada, mesmo ciente das normas de segurança 

estabelecidas em razão do enfrentamento da COVID-19, foi 

flagrada com sua área interna, em total dissonância com as 

regras dos decretos estadual e municipal vigentes à época.   

Em grau de recurso administrativo, a reclamada LOJAS 

AMERICANAS S.A, alegou que, consoante Decreto Nº. 

10.282/2020, publicado pelo Presidente da República, se 

enquadra na categoria atividades essenciais, sendo 

imprescindível a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população. Ao final requereu a modificação do julgado a quo. 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efeito suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49º, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo 1º, II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que esta, em que 

pese a alegação acerca de sua essencialidade, não poderia 

negligenciar sua obrigação no cumprimento das normas 

estabelecidas para o combatimento da COVID-19. 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que as alegações 

do recorrente não merecem prosperar, uma vez que restou 

provado nos autos, que houve de fato o descumprimento de 

Decreto Estadual supramencionado. 

Ora, a partir do momento em que medidas restritivas se tornam 

oficiais, por mais subjetivas que sejam, toda a população precisa 

cumprir ou ficará sujeita a multas instituídas por decretos. O 

descumprimento pode acarretar medidas de responsabilização 

administrativa, civil e até mesmo penal. 

Imperioso ressaltar que, a consumação da infração, ocorre com 

o mero descumprimento da norma do Poder Público. 

Vejamos o que reza o inciso IV do artigo 1º do Decreto Estadual 

nº 40.217/2020: 

 

Art. 1º Em caráter excepcional, diante da necessidade de 

manutenção das medidas de restrição previstas no Decreto 

Estadual nº 40.135, de 20 de março de 2020, nas cidades que 

tenham casos de coronavírus (COVID-19) confirmados, e 

nas suas respectivas regiões metropolitanas, até o dia 18 de 

maio de 2020, permanece suspenso o funcionamento de: 

I – (...); 

 

IV - lojas e estabelecimentos comerciais; 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, o recorrente será 

penalizado com base nos art. 4º, II, d; 6º, III; 56º, inciso I e 

art. 57 §4º da Lei n. 8.078/90, combinado com o artigo 18, I 

do Decreto Federal 2.181/97. 

 

Desta feita, as alegações das recorrentes não têm o condão de 

retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 
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administrativo que culminou com a imposição da pena de multa, 

eis que observados e obedecidos os critérios norteadores do 

consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa. 

No que se refere ao quantum arbitrado, a título de multa, temos 

que algumas espécies de sanções administrativas podem indicar 

um caráter puramente repressivo, o que não acontece com a 

aplicação das multas pelo PROCON- SR, pois estas possuem 

um caráter educativo, que objetivam reduzir a incidência de 

infrações aos direitos consumeristas e no caso em tela se 

encontra em consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a decisão 

do órgão a quo, com base nos art. 4º, II, d; 6º, III; 56º, inciso I 

e art. 57 §4º da Lei n. 8.078/90, combinado com o artigo 18, 

I do Decreto Federal 2.181/97. 

 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 16 de Novembro de 2022. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Relatora 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR. 

 

Processo Nº 25.002.005.19-011221 

RELATORA: RAFAELA CORREIA LIMA MACÊDO 

RECORRENTE: CASAS BAHIA 

ADVOGADO: INGRID GADELHA (OAB/PB 15.488) 

RECORRIDO: CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA 

CARDOSO 

 

EMENTA: VÍCIO DO PRODUTO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. PRÁTICA INFRATIVA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. 

PROCEDENTE. MÉRITO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. 

RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por CASAS 

BAHIA, em face de decisão proferida pelo PROCON–SR que 

julgou procedente a reclamação apresentada por CLÁUDIA 

BARBOSA DA SILVA CARDOSO, multando a reclamada 

pelo descumprimento dos artigos em face do descumprimento 

do art. 4º, incisos I; art. 6º, incisos II; 18 §1º; 39, V da Lei nº 

8.078/90, através da qual foi imputada multa no valor de R$ 

7.000,00 (Sete mil reais). 

 

O procedimento administrativo foi iniciado através de abertura 

de reclamação, no dia 02/12/2019 às 11h12min, em razão da 

reclamante ter adquirido da reclamada, um produto, que veio 

com defeito; e cuja troca ou reembolso, não foram realizados, 

mesmo havendo solicitação da consumidora. 

 

A recorrente não atendeu ao pleito da recorrida, bem como 

descumpriu com as responsabilidades determinadas por lei.  

 

Em grau de recurso administrativo, a recorrente, CASAS 

BAHIA, alegou em síntese, que ofertou a recorrida, a devolução 

do valor do produto, conforme solicitado na exordial e que esta 

não aceitou a proposta, mesmo tendo sido esse o seu 

requerimento. 

 

Todavia, analisando os autos, verifica-se que tanto na audiência, 

como na defesa apresentada, as únicas opções de solução, 

oferecida pela recorrente foram, a troca do produto defeituoso 

ou o cancelamento da compra. 

 

Ao final, a recorrente solicitou o recebimento e conhecimento 

do recurso, com posterior provimento, para que seja anulada a 

multa imposta por este Órgão. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efeito suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49º, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo 1º, II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que suas alegações 

não condizem com a realidade dos fatos.  A recorrida solicitou, 

para solução do seu problema, uma das alternativas 

disponibilizadas pelo CDC; ao passo que a recorrente, não 

atendeu ao pleito daquela, ofertando apenas o cancelamento da 

compra ou a troca do produto. 

 

Portanto, não restam dúvidas que a situação em tela, configura 

falha na prestação de serviços, devendo ser aplicado o disposto 

no art. 6º, VI, do CDC, que prevê como direito básico do 

consumidor, a prevenção e a efetiva reparação pelos danos 

morais patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos.  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 

e morais, individuais, coletivos e difusos; 

 

O código de Defesa do Consumidor, no seu art. 20, protege a 

integridade dos consumidores: 

 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou 
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mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

 

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como 

aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade. 

 

Neste sentido, estabelece o art. 14 e 18 do Código de Defesa do 

Consumidor que: 

 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 

à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor...” 

 

Assim, é insofismável que a recorrente feriu os direitos da 

recorrida, ao agir com total descaso, desrespeito e negligência, 

configurando má prestação de serviços, o que lhe causou 

prejuízos financeiros. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a decisão 

do órgão a quo, com base nos art. 4º, incisos I; art. 6º, incisos 

I e III; 18 §1º; 39, V da Lei nº 8.078/90 c/c artigo 13, IV do 

Decreto Federal nº 2.181/97. 

 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 23 de novembro de 2022. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Relatora 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente Procon/SR 

 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR 

 

Processo Nº 327/2021 

RELATORA: CLODUALDO GOMES DE CARVALHO 

SILVA 

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

ADVOGADO:  

RECORRIDO: DE OFÍCIO 

EMENTA: INFRAÇÃO A NORMAS DO 

CDC. DESCUMPRIMENTO DO 

DECRETO ESTADUAL E 

MUNICIPAL. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. AUTO DE 

INFRAÇÃO DE OFÍCIO. 

PROCEDENTE. SUSBSISTÊNCIA DO 

AUTO DE INFRAÇÃO. MÉRITO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. 

RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 

PROCON–SR que julgou procedente o Auto de Infração, 

lavrado por este Órgão, em face do descumprimento do arts. 4º, 

incisos II, “D”; 6º,III; 56, inciso I e art. 57º, §4º da Lei 

8.078/90 e arts. 4º inciso III; 18º e 22º do Decreto Federal nº 

2.181/97, através da qual foi imputada multa no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). 

 

O procedimento administrativo foi iniciado através do AI nº 

327/2021, no dia 27/07/2021 às 11h35min, em razão do 

Descumprimento do Decreto Estadual e Municipal, dispõe 

sobre a formação e organização de filas, verificação de 

temperatura, disponibilização de álcool em antisséptico, bem 

como o aludido CDC que dispõe exaustivamente sobre as 

condições para a boa prestação do serviço, fato contrário 

encontrado na CEF, conforme anexado nos autos.  

 

Ocorre que, o nexo causal entre a simples existência e prestação 

do serviço da recorrente cominado com as filas e aglomerações 

nas partes externas e internas da recorrente, por si só, já 

demonstra a má prestação do serviço, onde a mesma busca 

apenas eximir-se de sua responsabilidade civil, social e 

especificamente consumerista, tudo comprovado por fiscais e 

fotos anexadas nos autos, tudo isso somado e agravado pelo 

momento pandêmico. 

  

Em grau de recurso administrativo, a reclamada CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, alega que apresentou em defesa 

escrita, todos os esclarecimentos solicitados por este Órgão, 

requerendo, desta forma, provimento do recurso anulando o 

julgamento, arquivamento do processo, julgado auto de infração 

ilegal e revogação da multa, consequentemente a modificação 

do julgado a quo. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efeito suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49º, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo 1º, II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão que 

imputou multa ao recorrente, tendo em vista que este, apesar de 
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ciente, não cumpriu com o Decreto Estadual e Municipal, que 

determinava tratamento especial aos consumidores e população 

de forma geral quanto a MANUTENÇÃO DA VIDA, no caso 

concreto, é MOTIVO MAIOR em face da PANDEMIA, 

uma vez que, descumpridos tais diplomas coloca em risco todas 

as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, de forma 

IMPOSSÍVEL DE PRECIFICAR a vida, bem como a 

quantidade de pessoas que podem ser prejudicadas. 

 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que as alegações 

do recorrente não merecem prosperar, uma vez que restou 

provado nos autos, que houve de fato o descumprimento de 

Decreto Estadual  e Municipal supramencionado.  

 

Ora, a partir do momento em que medidas restritivas se tornam 

oficiais, por mais subjetivas que sejam, toda a população precisa 

cumprir ou ficará sujeita a multas instituídas por decretos. O 

descumprimento pode acarretar medidas de responsabilização 

administrativa, civil e até mesmo penal.  

  

Imperioso ressaltar que, a consumação da infração, ocorre com 

o mero descumprimento da norma do Poder Público.  

 

Vejamos o que reza o inciso II, alínea “d” do artigo 4º do CDC:  

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho; 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, o recorrente será 

penalizado com base nos arts. 4º, incisos II, “D”; 6º,III; 56, 

inciso I e art. 57º, §4º da Lei 8.078/90 e arts. 4º inciso III; 18º 

e 22º do Decreto Federal nº 2.181/97. 

 

Desta feita, as alegações das recorrentes não têm o condão de 

retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 

administrativo que culminou com a imposição da pena de multa, 

eis que observados e obedecidos os critérios norteadores do 

consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

No que se refere ao quantum arbitrado, a título de multa, temos 

que algumas espécies de sanções administrativas podem indicar 

um caráter puramente repressivo, o que não acontece com a 

aplicação das multas pelo PROCON- SR, pois estas possuem 

um caráter educativo, que objetivam reduzir a incidência de 

infrações aos direitos consumeristas e no caso em tela se 

encontra em consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a decisão 

do órgão a quo, com base nos arts. 4º, incisos II, “D”; 6º,III; 

56, inciso I e art. 57º, §4º da Lei 8.078/90 e arts. 4º inciso III; 

18º e 22º do Decreto Federal nº 2.181/97. 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

Santa Rita, 16 de novembro de 2022. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Membro da Câmara Recursal 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Relator 

 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000063  

RELATOR: CLODUALDO GOMES DE CARVALHO 

SILVA  

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZONIA LTDA.  

ADVOGADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI 

(OAB/MG: 139.387).  

ADVOGADO:FERNANDO MOREIRA DRUMMOND 

TEIXEIRA (OAB/MG: 108.112). 

RECORRIDO: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA FILHO 

 

EMENTA: VÍCIO DO PRODUTO. 

PRÁTICA INFRATIVA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. PROCEDENTE. 

SUSBSISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 

MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO A 

QUO. RECURSO PROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA em face de decisão 

proferida pelo PROCON –SR que julgou procedente a 

reclamação consumerista em epígrafe proposta por JOSÉ 

DOMINGOS DA SILVA FILHO diante da violação dos 

artigos 4º, I; artigo 6º, I e III; artigo 18, § 1º da Lei 8.078/90, 

combinados com o artigo 13, IV do Decreto Federal nº. 

2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o artigo 18, I do 

Decreto Federal 2.181/97, através da qual foi imputada multa 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“Nos autos o consumidor contesta que efetuou a compra de uma 

“TV LED CRYSTAL UHD 4K SMART 3HDMI” e após 

poucos dias apresentou vício e a reclamada assegurou o 

recolhimento do produto com vício e devolveria o valor pago 

não tendo até o momento efetuado tal restituição, a reclamada 

faltou em audiência frustrando a pretensão da resolução 

consensual da demanda. 

  

Em grau de recurso administrativo, a reclamada, alega que, a 

todo momento prestou atendimento ao consumidor, que fez o 

ressarcimento dos devidos valores e que nunca foi notificada da 

audiência de conciliação 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 
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Recebo o recurso no efetivo suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo I, II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

 

Pois bem, no caso em comento, merece ser reformada a 

decisão que imputou multa à Recorrente, tendo em vista que 

suas alegações trazem aos autos argumentação sedimentada que 

justifica a mudança do julgado a quo. 

 

Ora, a Recorrente conseguiu provar que, não foi devidamente 

notificado para comparecimento em audiência, que foi realizada 

a restituição do valor alegado pelo reclamante em conta corrente 

com provas anexadas nos autos, pelo que não há que se falar em 

multa ou reforma da dosimetria. 

 

Ademais, as provas juntadas pela Recorrente não poderão ser 

desconsideradas por este Juízo, em respeito ao princípio da 

busca da verdade real, ainda mais pelo fato das aludidas provas 

demonstrarem, com exatidão, que a Recorrida cumpriu sua 

obrigação. 

 

Imperioso ressaltar que, o Código de Defesa do Consumidor é 

norma de função social que visa tutelar um grupo específico de 

indivíduo, considerados vulneráveis no mercado de consumo, 

sendo estes o consumidor. Dito isto, consumidor é pessoa física 

ou jurídica que utiliza produto ou serviço como destinatário 

final, o que não se vislumbra nesta ocasião. 

 

Vejamos o artigo 2° do CDC acerca do tema em questão:   

 

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 

 

Portanto, sanada foi a demanda, de onde observa-se a perda do 

objeto da reclamação mediante a comprovação da restituição 

realizada ao consumidor. 

 

Desta feita, as alegações da Recorrida não têm o condão de fazer 

com que seja mantida a decisão a quo, portanto, devendo ser 

julgada improcedente a reclamação consumerista que culminou 

com a imposição da pena de multa, em razão dos fatos e 

argumentos explanados. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para DAR 

PROVIMENTO ao presente recurso, modificando no mérito a 

decisão do órgão a quo, julgando NULA a decisão deste 

Instituto. 

 

Notifique-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 23 de novembro de 2022. 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Relator 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Membro da Câmara Recursal 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR 

 

Processo Nº 25.002.005.21-0003275  

RELATOR: CLODUALDO GOMES DE CARVALHO 

SILVA  

RECORRENTE: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.  

RECORRENTE: BRITÂNICA ELETRODOMÉSTICOS 

S.A.  

ADVOGADO: CLÁUDIA ANTUNES LOPES 

TRANCOZO (OAB/MG: 21.386).  

RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO MOREIRA 

 

EMENTA: VÍCIO DO PRODUTO. 

PRÁTICA INFRATIVA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. PROCEDENTE. 

SUSBSISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 

MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. REFORMA DO 

QUANTUM RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por 

BRITÂNICA ELETRODOMÉSTICOS S.A. e PHILCO 

ELETRÔNICOS S.A em face de decisão proferida pelo 

PROCON –SR que julgou procedente a reclamação 

consumerista em epígrafe proposta por JOSÉ ROBERTO 

MOREIRA diante da violação dos artigos 4º, I; artigo 6º, II; 

artigo 18, § 1º da Lei 8.078/90, combinados com o artigo 13, IV 

do Decreto Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, 

combinado com o artigo 18, I do Decreto Federal 2.181/97, 

através da qual foi imputada multa no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“Nos autos o consumidor contesta adquiriu em meados de 

outubro de 2020 uma TV LED SMART e que o produto que 

apresentou vício no mês de fevereiro de 2021, sendo 

encaminhada para assistência técnica e tendo prazo legal 

decorrido sem resolução, motivo pelo qual requereu a troca por 

novo produto. Tão somente em razão do descaso em resolver, 

inclusive não comparecendo em audiência e havendo provas 

robustas nos autos, maior desaprovação recai sobre a conduta 

da reclamada, vez que tenta compelir frustrar neste instituto a 

pretensão do demandante, não dando-lhe o direito que assiste da 

livre da escolha.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a reclamada, alega que, o 

consumidor já acionou a justiça obtendo sentença favorável a si, 

que deve ser preclusa a reclamação administrativa, que o 

consumidor foi ressarcido na justiça, assim requer, o 

recebimento do recurso, o reconhecimento da insubsistência da 

infração, redução da multa aplicada ao mínimo legal e 
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arquivamento do processo, requerendo, desta forma em suma, a 

modificação do julgado a quo. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efetivo suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo 1 , II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, considero merece ser reformada a decisão 

que imputou multa à recorrente, tendo em vista que no âmbito 

da justiça a mesma fez ressarcimento ao consumidor, conforme 

provas acostadas nos autos do recurso onde a recorrida se 

recusou a proceder a assistência técnica e faltou em audiência 

administrativa do consumidor. 

 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que as alegações 

da recorrente merecem prosperar em parte, uma vez que restou 

provado nos autos que a recorrida fez depósito em juízo. 

 

Ora, não obstante a condenação judicial, resta sob a tutela deste 

instituto a responsabilidade pela desmotivação do fornecedor 

em que seja praticado novamente tais atos, de forma que a citada 

condenação não afasta a necessidade de manter parcialmente a 

multa em tela. 

 

Imperioso ressaltar que, a peça judicial apenas comprova o 

direito e a razão do consumidor que buscou o PROCON/SR e 

confiou a representação do mesmo na resolução da demanda, 

sendo a recorrente de má conduta ao faltar em audiência própria. 

 

Vejamos o artigo 4º e 6º do CDC acerca do tema em questão: 

 

 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios 

 I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo.” 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos;” 

 

 

Ora, existe uma total discordância entre o ato praticado pela 

recorrente e os dispositivos contidos na legislação consumerista. 

Falando ainda sobre má prestação de serviços, temos o disposto 

no artigo 20 e 22, parágrafo segundo do CDC que diz: 

 

 

 “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como 

aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade.” 

 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” 

   

Não obstante ao exposto, direito assiste ao consumidor, pois 

teve frustrado sua demanda, senão vejamos: 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.  

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; 

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III – o abatimento proporcional do preço.” 

 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente será 

penalizada com base nos artigos 4º, I; artigo 6º, II; artigo 18, § 

1º da Lei 8.078/90, combinados com o artigo 13, IV do Decreto 

Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o 

artigo 18, I do Decreto Federal 2.181/97. 

 

Desta feita, as alegações da recorrente não têm o condão de 

retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 

administrativo que culminou com a imposição da pena de multa, 

eis que observados e obedecidos os critérios norteadores do 

consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

No que se refere ao quantum arbitrado, optamos pela reforma 

em parte para R$ 3.000,00 a título de multa, temos que algumas 

espécies de sanções administrativas podem indicar um caráter 

puramente repressivo, o que não acontece com a aplicação das 

multas pelo PROCON- SR, pois estas possuem um caráter 

educativo, que objetivam reduzir a incidência de infrações aos 

direitos consumeristas e no caso em tela se encontra em 

consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para decidimos dar 

provimento parcial ao presente recurso, reformando apenas o 

quantum mantendo no mérito a decisão do órgão a quo, com 

base nos artigos 4º, I; artigo 6º, II; artigo 18, § 1º da Lei 

8.078/90, combinados com o artigo 13, IV do Decreto Federal 

nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o artigo 18, 

I do Decreto Federal 2.181/97. 



DOE Nº 1851 ANO 10 Quarta-Feira, 30 de novembro de 2022. PÁGINA 8 
 

  
Notifique-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 23 de novembro de 2022. 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Relator 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Membro da Câmara Recursal 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – 

PROCON/SR. 

 

Processo Nº 25.002.005.19-010254 

RELATORA: RAFAELA CORREIA LIMA MACÊDO 

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A 

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI (OAB/SP 290.089) 

RECORRIDO: SEBASTIÃO DE MATOS LIMA 

 

EMENTA: EMPRÉSTIMO. 

COBRANÇA INDEVIDA. 

MAJORAÇÃO DA PARCELA. 

VANTAGEM MANIFESTAMENTE 

EXCESSIVA.  FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

PRÁTICA INFRATIVA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. PROCEDENTE. 

MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO 

IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por BANCO 

CETELEM S.A, em face de decisão proferida pelo 

PROCON–SR que julgou procedente a reclamação 

apresentada por SEBASTIÃO DE MATOS LIMA, multando 

a reclamada pelo descumprimento dos artigos em face do 

descumprimento do art. 4º, incisos I; art. 6º, incisos III e IV; 39, 

incisos V e 51, incisos IV e VI da Lei nº 8.078/90, através da 

qual foi imputada multa no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil 

reais). 

 

O procedimento administrativo foi iniciado através de abertura 

de reclamação, no dia 30/10/2019 às 12h13min, em razão da 

reclamante ter realizado um contrato de empréstimo com a 

reclamada, que posteriormente, aumentou o valor das parcelas, 

sem qualquer previsão ou justificativa. 

Em grau de recurso administrativo, o recorrente, BANCO 

CETELEM S.A, alegou em síntese, que o aumento do valor da 

fatura, ocorre em casos de não pagamento integral da fatura, de 

não pagamento entre o valor integral e o mínimo e de não 

pagamento do valor mínimo. 

 

Todavia, analisando os autos, verifica-se que tais informações 

não foram repassadas de forma correta e clara, deixando o 

consumidor completamente perdido. 

 

Ao final, a recorrente solicitou o recebimento e conhecimento 

do recurso, com posterior provimento, para que seja anulada a 

multa imposta por este Órgão. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efeito suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o artigo 

49º, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida como 

fundamento irrenunciável da República Federativa do Brasil 

pessoa humana, nos termos do artigo 1º, II, da CF/88, ecoa a sua 

valorização como um dos objetivos da política nacional das 

relações de consumo, pelo que se conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que suas alegações 

não condizem com a realidade dos fatos.  A recorrida solicitou, 

para solução do seu problema, uma das alternativas 

disponibilizadas pelo CDC; ao passo que a recorrente, não 

atendeu ao pleito daquela, ofertando apenas o cancelamento da 

compra ou a troca do produto. 

 

Portanto, não restam dúvidas que a situação em tela, configura 

falha na prestação de serviços, devendo ser aplicado o disposto 

no art. 6º, VI, do CDC, que prevê como direito básico do 

consumidor, a prevenção e a efetiva reparação pelos danos 

morais patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos.  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 

e morais, individuais, coletivos e difusos; 

 

O código de Defesa do Consumidor, no seu art. 20, protege a 

integridade dos consumidores: 

 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

 

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como 

aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade. 

 

Neste sentido, estabelece o art. 14 e 18 do Código de Defesa do 

Consumidor que: 

 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 

à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 
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“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor...” 

 

Assim, é insofismável que a recorrente feriu os direitos da 

recorrida, ao agir com total descaso, desrespeito e negligência, 

configurando má prestação de serviços, o que lhe causou 

prejuízos financeiros. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a decisão 

do órgão a quo, com base nos art. 4º, incisos I; art. 6º, incisos 

III e IV; 39, incisos V e 51, incisos IV e VI da Lei nº 8.078/90. 

 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 23 de novembro de 2022. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Relatora 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente Procon/SR 

 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 131/2022 

 

A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o 

Pregão Eletrônico 131/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA -

PB, para às 11h00m do dia 14 de dezembro de 2022. Edital: 

https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 

www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

Santa Rita/PB, 30 de novembro de 2022. 

 

Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes 

Pregoeira/PMSR 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 138/2022 

 

A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o 

Pregão Eletrônico 138/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE 

VACINA/MEDICAMENTOS DE 120 L E CÂMARA DE 

CONSERVAÇÃO DE VACINA/MEDICAMENTOS DE 

340 L, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE 

VACINAÇÃO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE 

SANTA RITA -PB, para às 09h00m do dia 14 de dezembro de 

2022. Edital: 

https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 

www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

Santa Rita/PB, 30 de novembro de 2022. 

 

Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes 

Pregoeira/PMSR 

 
 

COMUNICADO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

CONTINUADA, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público, através 

da Comissão Permanente de Licitação, o adiamento da licitação 

em epígrafe, tendo como motivo a inserção no instrumento 

convocatório de itens relacionados a comprovação de registro 

da empresa no Conselho Regional de Administração (CRA). A 

licitação será realizada por meio do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, às 10:00 horas do dia 

14 de dezembro de 2022. Informações: Telefone: (83) 99812-

1795. E-mail: pmsrpregaoeletro nico@gmail.com. Edital: 

https://www.santarita.pb.gov.br/licitacao; www.tce.pb.gov.br; 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

Santa Rita - PB, 30 de novembro de 2022. 
 

MARIA NEUMA DIAS - Pregoeira Oficial 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº 0547/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00072/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

CONTRATADA: J B CARDOSO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE LTDA 

CNPJ: 17.918.110/0001-30 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 

10.520/2002 E LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BICICLETAS TIPO TRICICLO, 

COM CARRETA ACOPLADA, PARA SEREM 

UTILIZADAS NA COLETA DE RESÍDUOS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

VALOR R$: 243.000,00 

VIGÊNCIA: ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO 

DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022 

VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.santarita.pb/
http://www.tce.pb/
http://www.portalde/
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 101/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação 

de equipamentos e fornecimento de insumos e reagentes, para 

uso em BIOQUÍMICA / IONOGRAMA / UROANÁLISE/ 

HEMATOLOGIA / COAGULOGRAMA / IMUNO–

HORMÔNIOS, para a população do Município de Santa Rita e 

população referenciada.  

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 

29/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 

10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 

Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 

Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

 

R E S O L V E: 

 

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 

Eletrônico nº 101/2022, que objetiva: Contratação de empresa 

especializada para locação de equipamentos e fornecimento de 

insumos e reagentes, para uso em BIOQUÍMICA / 

IONOGRAMA / UROANÁLISE/ HEMATOLOGIA / 

COAGULOGRAMA / IMUNO–HORMÔNIOS, para a 

população do Município de Santa Rita e população 

referenciada, com base nos elementos constantes do processo 

correspondente, a: 

 

- CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA 

CNPJ: 04.666.364/0001-66 

Valor R$ 2.309.483,00 

 

Santa Rita - PB, 30 de novembro de 2022.  
 

Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes 

Pregoeira Oficial 
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Secretaria de Educação 

 

 

EXPEDIENTE N° 049/2022 – SME/SR 

 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 2020, 

 

RESOLVE: 

 

ITEM PROCESSO N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 44030/2022 
ELIANE GOMES DA 

SILVA 

LICENÇA MEDICA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 
INDEFERIDO 

2 82608/2022 
FRANCISCA MARIA 

QUEIROZ SANTOS 

LICENÇA MEDICA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

01/11/2022 E TERMINO 

01/05/2023 

3 32071/2022 
MARIA DO SOCORRO 

ALVES DA SILVA 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

08/11/2022 E TERMINO 

08/05/2023 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência.  

 

Santa Rita, 29 de novembro de 2022. 

 

EDILENE DA SILVA SANTOS 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO: 

Secretaria de Administração e Gestão 

Endereço: 

Av. Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba - 

58.300-410 

Correio eletrônico: 

diario@santarita.pb.gov.br 

 

mailto:diario@santarita.pb.gov.br

