
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Criado pela Lei Municipal nº 1.524/2013, Publicada no DOE nº 01, Ano 01, de 01/04/2013.  
 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PARAÍBA 
 

 

 

Nº 1787 ANO 10 Terça-Feira, 23 de agosto de 2022 PÁGINA 1 
 

 

PODER EXECUTIVO 

 

Gabinete do Prefeito 

 

PORTARIA Nº. 316/2022 

   

Dispõe sobre exoneração do 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 

Complementar Municipal nº 16/2018 de 06 de julho de 2018, 

art. 52; 

   

RESOLVE:   

   

Art. 1º Exonerar a pedido, o senhor Luiz Sergio Francisco 

Ramos, do cargo de Diretor da Divisão de Vigilância 

Ambiental, símbolo CCM-VI, de provimento em comissão, 

com lotação fixada na Secretaria de Saúde do Município de 

Santa Rita – PB.   

 

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de um 

de agosto de dois mil e vinte e dois. 

   

Santa Rita – PB, 23 de agosto de 2022. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 2.061/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE O CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA 

RITA-PB, DEFINE SUA COMPOSIÇÃO E 

ATRIBUIÇÕES, REVOGA AS LEIS 

MUNICIPAIS Nº 851/1997 E Nº 1.517/2012, E 

ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, VINCULAÇÃO E DAS 

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 

 

Art. 1º Fica regulado por esta lei o Conselho Municipal de 

Educação (CME), órgão colegiado, integrado ao Sistema 

Municipal de Educação (SME), com atribuições normativas, 

deliberativas, mobilizadoras, fiscalizadoras, consultivas, 

propositivas e de acompanhamento da política educacional, 

atuando na construção de diretrizes educacionais e na discussão 

para definição de políticas públicas da educação do Município 

de Santa Rita-PB. 

 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação é 

vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Educação, e 

tem área de atuação em todo o território do Município de Santa 

Rita-PB. 

 

Art. 2º Ao Conselho Municipal de Educação de Santa Rita 

compete: 

 

I- promover a participação da sociedade civil no planejamento, 

no acompanhamento e na avaliação da educação municipal; 

 

II- realizar estudos e pesquisas necessários ao embasamento 

técnico- pedagógico e normativo das decisões do Conselho; 

 

III- participar da elaboração e acompanhar a execução e a 

avaliação do Plano Municipal de Educação de Santa Rita; 

 

IV- assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema 

Municipal de Educação; 

 

V- solicitar, analisar e dar parecer quanto avaliação da ação 

pedagógica nas instituições do Sistema Municipal de 

Educação; 

 

VI- manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação 

dos municípios e do Estado da Paraíba; 

 

VII- analisar as estatísticas da educação municipal 

anualmente, oferecendo subsídios aos demais órgãos e 

instituições do Sistema Municipal de Educação de Santa Rita; 

 

VIII- acompanhar o recenseamento e a matrícula da 

população em idade escolar para a educação infantil e ensino 

fundamental, em todos os seus níveis e modalidades; 

 

IX- mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de 

pessoas com deficiência no sistema regular de ensino; 

 

X- dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de 

Educação; 

 

XI- estudar as leis e demais normativas que regulam o ensino; 

 

XII- zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no 

SME; 

 

XIII- zelar pelo cumprimento da legislação vigente no SME; 

 

XIV-emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e 

recomendações sobre assuntos do Sistema Municipal de 

Educação de Santa Rita, em especial, sobre autorização de 

funcionamento, credenciamento e supervisão de 

estabelecimentos de ensino públicos e privados de seu sistema, 

bem como a respeito da política educacional nacional; 
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XV- acompanhar a elaboração, execução e avaliação da 

política educacional do município de Santa Rita, no âmbito 

público e privado, se pronunciando sobre a reestruturação da 

rede pública; 

 

XVI- definir as prioridades da política municipal de educação 

em articulação permanente com o sistema estadual de ensino; 

 

XVII- participar do planejamento e da orientação das 

atividades educacionais do Município, traçando diretrizes, 

baixando normas complementares para o sistema de ensino e 

estabelecendo prioridades; 

 

XVIII- avaliar a conveniência da criação de novas escolas ou 

a ampliação de unidades já existentes, propondo medidas ao 

Secretário Municipal de Educação; 

 

XIX- implementar e apoiar formas de assistência ao estudante, 

definidas no plano municipal de educação; 

 

XX- proceder a fiscalização em quaisquer dos 

estabelecimentos de ensino (públicos e particulares) 

pertencentes ao sistema municipal de ensino; 

 

XXI- promover conferências, congressos, encontros, ciclos de 

estudos ou seminários para debates de assuntos pertinentes à 

educação; 

 

 XXII - propor a criação e atualização de bibliotecas nos 

estabelecimentos do sistema municipal de ensino, como 

elementos informativos e de apoio pedagógico; 

 

XXIII- publicar anualmente o relatório de suas atividades; 

 

XXIV- executar outras atividades correlatas às suas 

competências ou atribuições específicas criadas por lei. 

 

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação deverá exercer as 

seguintes atividades: 

 

I- aprovar o plano municipal de educação; 

 

II- analisar e aprovar os regimentos das escolas do Município; 

 

III- autorizar o funcionamento das escolas no âmbito do 

Município; 

 

IV- incentivar o recenseamento da população em idade escolar 

para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não 

tiveram acesso; 

 

V- promover, anualmente, a chamada pública escolar; 

 

VI- zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola; 

 

VII- emitir o registro dos secretários escolares, em 

conformidade com a legislação vigente; 

 

VIII- fiscalizar as atividades dos membros do magistério, 

principalmente com relação à frequência, metodologia, didática 

e demais atos que impliquem no resultado do ensino-

aprendizagem. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 

 

Seção I 

Da Composição do Conselho e Posse dos Membros 

 

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será composto por 

11 (onze) membros titulares representantes da sociedade civil e 

do Poder Público. 

 

§ 1º Os membros do Conselho serão distribuídos da seguinte 

forma: 

 

I- 01 (um) representante do Magistério Público Municipal; 

 

II- 01 (um) representante dos servidores de grupo de apoio da 

Secretaria Municipal de Educação; 

 

III- 01 (um) representante das Escolas Privadas, sendo de uma 

instituição que mantenha Educação Infantil, se houver; 

 

IV- 01 (um) representante dos pais dos alunos; 

 

V- 01 (um) representante do Conselho Municipal das Pessoas 

com Deficiência; 

 

VI- 06 (seis) representantes do Poder Executivo Municipal, 

sendo 01 (um), obrigatoriamente, o Secretário Municipal de 

Educação, o qual é membro nato. 

 

§ 2º Os Conselheiros representantes do Poder Executivo 

Municipal serão indicados pelo Secretário Municipal de 

Educação, dentro do quadro de servidores efetivos. 

 

§ 3º Os Conselheiros serão nomeados por ato do Secretário 

Municipal de Educação, os quais serão indicados pelas suas 

respectivas entidades, sendo: 

 

I- no caso dos incisos I e II do § 1º deste artigo, os Conselheiros 

serão indicados pelo Sindicato dos Servidores da Educação do 

Município, os quais deverão integrar o quadro de servidores 

ativos; 

 

II- no caso do inciso III do § 1º deste artigo, o Conselheiros 

será indicado pelo Sindicato das Escolas Privadas, o qual 

deverá comprovar o vínculo com a instituição privada com o 

período mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir da 

indicação; 

 

III- no caso do inciso IV do § 1º deste artigo, o Conselheiro 

será indicado pela Associação de Pais de alunos existente no 

Sistema Municipal de Ensino ou, em sua ausência, indicado 

entre os pais de alunos que integram o Conselho Escolar do 

Sistema Municipal de Ensino; 

 

IV- no caso do inciso V do § 1º deste artigo, o Conselheiro será 

indicado pelo Conselho Municipal das Pessoas com 

Deficiência. 

 

§ 4º Cada Conselheiro titular terá seu respectivo suplente, o qual 

será indicado na mesma forma do respectivo titular, que o 

substituirá na ausência temporária ou definitiva, com iguais 

direitos e deveres. 
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§ 5º A concessão de afastamento temporário ao Conselheiro far-

se-á pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, desde que 

requerido à Presidência do CME, com antecedência, examinado 

em sessão plenária e aprovado por maioria simples. 

 

§ 6º O Presidente do Conselho Municipal de Educação será 

indicado pelo plenário, por eleição aberta, com maioria simples, 

para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma 

recondução consecutiva. 

 

§ 7º Após a eleição do Presidente do CME, as Câmaras elegerão 

os respectivos Presidentes, por seus pares, para um mandato de 

02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução consecutiva. 

 

§ 8º A reunião para a eleição do (a) Presidente (a), será presidida 

pelo Secretário Municipal de Educação. 

 

§ 9º Perderá o mandato o Conselheiro que: 

 

I- deixar de comparecer, sem justificativa aceita pelo plenário, 

a 03 (três) sessões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, ao 

decorrer do mandato, com exceção do Secretário Municipal de 

Educação, uma vez que é membro nato; 

 

II- tiver conduta incompatível com a dignidade da função de 

Conselheiro, apurada na forma do Regimento Interno; 

 

III- reter os processos a juízo do Plenário. 

 

§ 10. O Presidente do Conselho Municipal de Educação ou 

quem o estiver substituindo, detém, além do voto pessoal, a 

prerrogativa do voto de qualidade, quando for necessário para 

promover o desempate em duas séries consecutivas de votações 

do colegiado. 

 

§ 11. O exercício da função de Conselheiro não será 

remunerada, sendo considerada como serviço público relevante 

e prioritário. 

 

Art. 5º O termo de posse de membros do Conselho será lavrado 

em livro único e próprio, contendo a assinatura da autoridade 

que deu a posse e dos conselheiros empossados. 

 

Parágrafo único. Os Conselheiros serão empossados pelo 

Secretário Municipal de Educação, antes das eleições 

presidenciais; 

 

Art. 6º São impedidos de integrar o Conselho Municipal de 

Educação: 

 

I- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau 

do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais; 

 

II- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau 

de membro que integre o Conselho Municipal de Educação; 

 

III- pais de alunos que: 

 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 

exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 

Executivo Municipal; 

 

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; 

 

c) façam parte ou integrem a entidade mencionada no inciso I do 

§ 3º do art. 4º desta lei; 

 

IV- representantes que já integram outro Conselho Municipal. 

 

Art. 7º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de 

Educação terá duração de 02 (dois) anos, permitida uma 

recondução por igual período. 

 

§ 1º O Conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por 

interesse do segmento, órgão ou entidade representada, 

mediante requerimento direcionado ao Secretário Municipal de 

Educação e ao Presidente do Conselho Municipal de Educação 

ou, ainda, por afastamento definitivo conforme critérios 

estabelecidos no Regimento Interno. 

 

§ 2º Caso a solicitação de substituição seja realizada pelos 

órgãos e entidades mencionadas nos incisos I ao IV do § 3º do 

art. 4º desta lei, o requerimento deverá ser acompanhado de 

justificativa escrita e da ata de assembleia que deliberou a 

substituição. 

 

§ 3º Na ausência definitiva do membro titular e de seu suplente, 

será nomeado novo membro que completará o mandato do 

anterior. 

 

Art. 8º Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de 

Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o 

mandato dos Conselheiros, mobilizar as instituições para 

convocação das assembleias que escolherão os novos 

representantes para a composição do Conselho Municipal. 

 

§ 1º Caso o Presidente não cumpra o disposto no caput deste 

artigo, competirá ao Secretário Municipal de Educação exercer 

essa atribuição. 

 

§ 2º Caso as instituições não indiquem os novos representantes 

para a composição do Conselho Municipal no prazo estipulado 

pelo Presidente ou pelo Secretário Municipal de Educação, 

caberá ao Poder Executivo Municipal as indicações provisórias, 

cessando tal situação a partir da comunicação do novo membro 

pela instituição representada. 

 

Seção II 

Do Funcionamento 

 

Art. 9º O Conselho Municipal de Educação terá o seu 

funcionamento disciplinado pelo Regimento Interno, em 

obediência às seguintes normas: 

 

I- o plenário é o órgão de deliberação máxima do Conselho; 

 

II- as sessões plenárias serão realizadas 02 (duas) vezes por 

mês, em caráter ordinário, e extraordinariamente, quando 

convocadas pelo Presidente ou por requerimento escrito pela 

maioria dos seus membros titulares; 

 

III- a convocação para as sessões ordinárias serão feitas por 

escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, e de 24 

(vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias; 

 

IV- o plenário instala-se com a presença de 06 (seis) ou mais 

Conselheiros, nestes incluídos o Presidente ou quem o estiver 

substituindo, e delibera por maioria simples, salvo disposição 
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expressa em contrário desta Lei ou prevista no Regimento 

Interno; 

 

V- as decisões do Conselho terão a forma de deliberação; 

 

VI- as sessões do Conselho serão públicas; 

 

VII- cada membro do Conselho, independentemente do 

segmento que represente, terá direito a 01 (um) voto na sessão 

Plenária. 

 

Seção III 

Da Estrutura Básica e do Funcionamento do Conselho 

 

Art. 10. O Conselho Municipal de Educação de Santa Rita 

compõe-se de: 

 

I- Plenário; 

 

II- Presidente; 

 

III- Vice-Presidente; 

 

IV- Secretaria Executiva; 

 

V- 03 (três) Câmaras: 

 

a. Câmara de Educação Básica, composta por 05 (cinco) 

Conselheiros; 

 

b. Câmara de Legislação e normas, composta por 04 

(quatro) Conselheiros; 

 

c. Câmara de análise de conduta, composta por 03 (três) 

Conselheiros. 

 

I- Comissões, constituídas eventualmente, para assunto 

específico; 

 

II- Assessoria Técnica. 

 

§ 1º O Secretário Executivo do Conselho será escolhido e 

nomeado pelo Secretário Municipal de Educação, ficando 

afastado de suas atividades originárias. 

 

§ 2º As matérias aprovadas nas Câmaras e Comissões serão 

apresentadas ao Plenário. 

 

§ 3º As deliberações do Plenário deverão ser levadas ao 

conhecimento da Secretaria Municipal de Educação e da 

Comunidade. 

 

§ 4º Os Atos normativos serão homologados pelo (a) Secretário 

(a) Municipal de Educação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 11. O detalhamento da estrutura organizacional, a 

competência específica dos órgãos e das unidades, os níveis de 

subordinação, as atribuições dos Membros e demais normas de 

funcionamento do Conselho Municipal de Educação serão 

estabelecidas em seu Regimento Interno, a ser elaborado pelo 

Plenário do Conselho e submetido à homologação do Secretário 

Municipal de Educação. 

Art. 12. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria 

de Educação, garantirá infraestrutura e condições logísticas 

adequadas à execução plena das competências do Conselho, 

bem como prestará o apoio técnico, administrativo e 

operacional necessário ao regular funcionamento, conforme 

disposição orçamentária. 

 

Art. 13. Para melhor desempenho de suas funções o Conselho 

Municipal poderá recorrer às pessoas e entidades mediante os 

seguintes critérios: 

 

I- consideram-se colaboradoras do Conselho Municipal 

instituições formadoras de recursos humanos para a educação e 

as entidades representativas profissionais e usuários dos 

serviços de educação sem embargo de sua condição de membro; 

 

II- poderão ser convidados pessoas de instituições de notória 

especialização para assessorar o Conselho Municipal em 

assuntos específicos. 

 

Art. 14. O Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Educação será elaborado e encaminhado à homologação do 

Secretário Municipal de Educação. 

 

Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

à conta da dotação orçamentária vigente destinada à Secretaria 

Municipal de Educação, ficando o Chefe do Poder Executivo 

autorizado, desde já, a proceder à necessária suplementação de 

crédito. 

 

Art. 16. O Conselho Municipal de Educação deverá, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, adequar sua composição ao 

estabelecido no artigo 4º desta lei, devendo o atual Presidente 

do Conselho Municipal mobilizar as instituições para 

convocação das assembleias que escolherão os novos 

representantes. 

 

Parágrafo único. Caso o atual Presidente não cumpra o 

disposto no caput deste artigo, competirá ao Secretário 

Municipal de Educação exercer essa atribuição. 

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 

Municipal nº 851, de 29 de agosto de 1997, e a Lei Municipal 

nº 1.517, de 19 de dezembro de 2012. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado da 

Paraíba, em 16 de Agosto de 2022. 

 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 

Prefeito Constitucional 
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PORTARIA Nº 313-A / 2022 

 

Dispõe sobre a nomeação da Secretária de 

Educação como delegada para fins do Programa 

Nacional das Escolas Cívico-Militares – PECIM. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, a Senhora Edilene da Silva Santos, 

residente à rua Cassimiro de Abreu, nº 56 (Apt 1004) – Brisa 

Mar / João Pessoa-PB / CEP.: 58033-330; CPF.:910.292.874-

49 / RG.:1655708 SSPPB; e-mail.: enelidesantos@gmail.com., 

para exercer a função de delegada para fins do Programa 

Nacional das Escolas Cívico Militares no município de Santa 

Rita-PB. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

 

Registre-se. 

 

Santa Rita, 17 de agosto de 2022. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

PREFEITO 

 

 

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 

PROCON/SR 

 

PORTARIA N.º 08/2022 

 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

DO MUNICÍPIO DE SANTARITA 

PROCON/SR, no uso de suas atribuiçõeslegais: 

 

CONSIDERANDO que é responsabilidade do Estado à defesa 

do consumidor, nos termos do artigo 5º,inciso XXXII, e 170, 

inciso V, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.830/2017 de 07 de 

dezembro de 2017 , que dispõe sobre a criação do Instituto de 

Proteção e Defesa do Consumidor do município de SantaRita–

PROCON-SR e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o artigo 15, V, da Lei Municipal 

Nº1.830/2017de 07 de dezembro de 2017, que delegou a 

competência do Superintendente em estabelecer Câmara 

Recursal formada por 03 (três) servidores para assessorá-lo no 

julgamento dos recursos e das decisões proferidas pelo 

Departamento de Julgamento e Mediação; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1.º-Modificar os membros da Câmara Recursal do Instituto 

de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de 

SantaRita–PROCON/SR. 

 

Art.2.º-A composição da nova Câmara Recursal do Instituto de 

Proteção e Defesa do Consumidor do Município de SantaRita–

PROCON/SR, será assim constituída: 

 
Nº SERVIDOR OAB/PB FUNÇÃO LOTAÇÃO 

1 
THAMARA GALVÃO 

GOMES DE ARAÚJO 
22.706 PRESIDENTE 

PROCON/SR 

2 
RAFAELA CORREIA 

LIMA MACEDO 
13.559 MEMBRO 

PROCON/SR 

3 
CLODUALDO GOMES DE 

CARVALHOO SILVA 
23.024 MEMBRO 

PROCON/SR 

4 
ARKYMEDES SILVA DE 

OLIVEIRA 
23.989 1º SUPLENTE 

PGM/SR 

5 
GUILHERME 

RODRIGUESFERREIRA 
21.980 2º SUPLENTE 

PGM/SR 

 
Nº NOME MATRÍCULA FUNÇÃO LOTAÇÃO 

1 BRENDA 

ELLEN 

DOS 

SANTOS 

SOARES 

96393694 SECRETÁRIA PROCON/SR 

 

Art.3.º-Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 

ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se, registre-se,cumpra-se. 

 

SantaRita–PB, 01 de Agosto de 2022. 

 

Helton Renê Nunes Holanda 

Superintendente Procon- SR 

 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE VIDRAÇARIA, PORTAS E DIVISÓRIAS, 

PARA ATENDER A POLICLINICA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, DA PREFEITURA DE SANTA RITA/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DV00027/2022. VIGÊNCIA: Até 24/09/2022, considerada da 

data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: 

PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e: CT Nº 00346/2022 - 

19.08.22 -  C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E 

SERVICOS EIRELI – CNPJ: 10.673.625/0001-78 – VALOR 

R$ 16.900,00. 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

DE 1 (UM) APARELHO DE TV 43 POLEGADAS, PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES 

EDUCATIVAS DA SALA DE EDUCAÇÃO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2022. 

VIGÊNCIA: Até 07/10/2022, considerada da data de sua 

assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE 

SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE e: CT Nº 00378/2022 - 17.08.22 - ISABEL 

mailto:enelidesantos@gmail.com


DOE Nº 1787 ANO 10 Terça-Feira, 23 de agosto de 2022. PÁGINA 7 
 

  
CORDEIRO DE MOURA – CNPJ: 44.151.524/0001-59 – 

VALOR R$ 1.995,00. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER 

A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00032/2022. 

VIGÊNCIA: Até 16/09/2022, considerada da data de sua 

assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA DE 

SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e: CT Nº 00396/2022 - 17.08.22 -  

PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI – CNPJ: 20.213.219/0001-86 – 

VALOR R$ 2.475,00. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS 

DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA – PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022 

(CARNE BOVINA MOÍDA). FUNDAMENTO LEGAL: 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

AD00003/2022, decorrente do processo licitatório modalidade 

Pregão Eletrônico nº 004/2022, realizado pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. 

VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro. PARTES 

CONTRATANTES: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO e: CT Nº 00403/2022 - 22.08.22 - DLA 

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 

24.334.945/0001-08 - Valor R$: 105.177,60. 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 096/2022 

  

OBJETO: Aquisição de Microscópio Binocular e Centrífuga 

Digital até 400 rpm, para serem utilizados nos setores de 

Vigilância em Saúde e na Unidade de Vigilância as Zoonoses 

de Santa Rita.  

  

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 096/2022, que objetiva: Aquisição de 

Microscópio Binocular e Centrífuga Digital até 400 rpm, para 

serem utilizados nos setores de Vigilância em Saúde e na 

Unidade de Vigilância as Zoonoses de Santa Rita, com base nos 

elementos constantes do processo correspondente, a: 

 

- BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

EIRELI 

CNPJ: 31.770.650/0001-40 

Valor R$: 9.160,00 

- LONDRIHOSP IMPORTAÇÃOO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 42.650.279/0001-07 

Valor R$: 5.800,00 

 

Santa Rita - PB, 23 de agosto de 2022. 

  

Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

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 
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