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DECRETO Nº 11/2019, DE 16 DE MAIO DE 2019 
 
Estabelece, com base em resolução do INCRA/MAPA, valor mínimo 
por hectare para arrecadação do ITBI a partir do exercício financeiro 
de 2019, no âmbito das atividades da Secretaria Municipal de 
Finanças – SEFIN. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Art. 117, § 5º, da Lei 
Complementar Municipal nº. 12/2018 (Código Tributário Municipal), e 
 
CONSIDERANDO a publicação, no Diário Oficial da União de 
15/05/2019 (Seção 01, Página 12), da Resolução Nº. 02 do 
Conselho Diretor no INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, órgão integrante do MAPA – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, datada de 10 de maio de 
2019, que aprova a Pauta de Valores de Terra Nua para fins de 
titulação de assentamentos e regularização fundiária para o biênio 
2019/2020; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um parâmetro para 
a cobrança do ITBI – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis, de forma a simplificar o processo de avaliação nos 
processos administrativos abertos para este fim pelo DFA – 
Departamento de Fiscalização e Arrecadação da SEFIN – Secretaria 
de Finanças; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica estabelecido o valor mínimo por hectare de R$ 629,00 
(seiscentos e vinte e nove reais) para a avalição de bens imóveis em 
terra nua em sede de ITBI – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos 
de Bens Imóveis, para os imóveis cujo valor declarado pelas partes do 
negócio jurídico a este for inferior, ficando aquém do preço de 
mercado praticado. 
 
§ 1º. A SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças poderá reavaliar de 
ofício os valores declarados pelos contribuintes quando confessados 
abaixo do valor de mercado estabelecido pelo INCRA – Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária para o biênio 2019/2020, 
conforme Resolução Nº. 02/2019 de seu Conselho Diretor. 
 
§ 2º. Nos termos do CTM, o contribuinte pode declinar da avaliação, 
correndo às suas expensas a contratação pelo Poder Público de 
profissional especializado para avaliação do bem imóvel em questão, 
juntando-se respectivo laudo ao processo administrativo aberto para 
este fim. 
 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da 
Paraíba, em 16 de maio de 2019.  
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 
(assinado no original) 

DECRETO nº 12/2019, de 17 de maio de 2019 
 
INSTITUI, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE QUE TRATA O ART. 
15 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, 
Art. 29 LEI FEDERAL Nº 12.462/2011, DECRETO FEDERAL Nº 
5.450/2005, DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013, E SUAS 
ALTEREÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o disposto que confere a Lei Orgânica do Município, 
Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 
suas alterações e o que estabelece o § 3º, do art. 15º do Decreto nº 
7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal Nº 9.488, de 30 de agosto 

de 2018, tendo em vista a necessidade de regulamentar o Sistema de 
Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º As contratações de serviços e as aquisições de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da 
Administração Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 
seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 
aquisição de bens, para contratações futuras; 
II - Ata de Registro de Preços: documento vinculativo e obrigacional, 
com característica de compromisso para futura contratação, no qual 
se registram os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
III - Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Administração – 
SEMAD, responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente;  
IV - Órgão participante: órgão ou entidade integrante da 
Administração Pública Municipal.  
  
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes 
hipóteses: 
 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for mais conveniente à aquisição de bens com previsão de 
melhor tipo por item ou lote com entregas parceladas, quando for 
conveniente a administração municipal ou a contratação de serviços 
necessários para o desempenho de suas atribuições; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo;  
IV - quando, pela natureza do objeto, definido previamente o 
quantitativo a serem demandados pela Administração. 
 
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para 
aquisição de bens e serviços diversos, obedecida a legislação vigente, 
desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem 
econômica. 
 
Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na 
modalidade pregão, concorrência ou pelo Regime Diferenciado de 
Contratações – RDC do tipo menor preço por item ou por lote 
conforme vantagem econômica, sempre nos termos da Lei nº. 8.666, 
de 21 de julho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas 
alterações, Decreto Municipal nº. 3.104/2004 e o que estabelece o § 
3º, do art. 15º do Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações, que será 
precedida de pesquisa de mercado, ou valor de referência. 
 
§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade 
concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e 
mediante despacho, devidamente fundamentado, da autoridade 
máxima do órgão ou entidade. 
 
§ 2º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de 
controle e administração do SRP, e ainda o seguinte: 
 
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio 
eficaz, os órgãos e entidades para participarem do registro de preços 
nos termos do Acórdão TCU n° Acórdão 1233/2012 e 2692-39/2012; 
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e 
total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos 
básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização; 
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a 
documentação das justificativas nos casos em que a restrição à 
competição for admissível pela lei; 
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IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à 
identificação dos valores a serem licitados; 
V - confirmar junto aos órgãos participantes a concordância destes 
com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e ao 
projeto básico; 
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele 
decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de 
sua cópia aos demais órgãos participantes; 
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a 
indicação, sempre que solicitada, dos fornecedores, para atendimento 
das necessidades da Administração, obedecendo à ordem de 
classificação e aos quantitativos de contratação definidos pelos 
participantes da Ata; 
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e à aplicação de penalidades por 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;  
IX - realizar, quando necessária, prévia reunião com licitantes, visando 
informá-los das peculiaridades do SRP, e coordenar, com os órgãos 
participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores 
indicados. 
 
§ 3º O órgão participante do registro de preços será responsável pela 
manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua 
estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 
e suas alterações, adequado ao registro de preço do qual pretende 
fazer parte, devendo ainda: 
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua 
inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente 
formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o 
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;  
III - tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das 
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de 
assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas 
disposições, logo após a conclusão do procedimento licitatório. 
 
§ 4º Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, 
além das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, 
compete: 
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, 
os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, 
encaminhando, posteriormente as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada; 
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, de 
que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do órgão 
participante, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao 
órgão gerenciador eventual desvantagem quanto à utilização da Ata; 
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos 
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações 
contratualmente assumidas e também, em coordenação com o órgão 
gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais; e 
IV - informar ao órgão gerenciador, quando da ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas 
na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as 
características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em 
assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços. 
 
Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá 
ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 
 
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993 e 
suas alterações. 
 
§ 2º É admitida eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços, 
dentro do prazo de vigência não superior a um ano, não se 
restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob 
pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento 
licitatório, indicados no art. 3º da Lei nº 8.666/93, quando a proposta 
continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 
requisitos desta norma e na forma do acórdão nº 991/2008 – TCU. 
 
Art. 5º A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação 
de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, 

sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma 
a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre 
outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de 
prestação dos serviços. 
 
Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em 
função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e 
resultados esperados, e será observada a demanda específica de 
cada órgão ou entidade participante do certame.  
 
Art. 6º Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos 
fornecedores ou prestadores de serviço quantos forem necessários 
para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o 
seguinte: 
 
I – o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores ou 
prestadores de serviço serão divulgados em órgão oficial da 
Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
II – quando das contratações decorrentes do registro de preços, 
deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas 
constantes da Ata;  
III – os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da 
necessidade de contratação, recorrer ao órgão gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor 
ou prestador de serviço e respectivos preços a serem praticados. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, 
quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as 
demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou 
desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a 
vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, 
poderão ser registrados outros preços. 
 
Art. 7º A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
 
Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de 
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, 
para que este indique os possíveis fornecedores ou prestadores de 
serviço e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem 
de classificação. 
 
§ 2º Caberá ao fornecedor ou prestador de serviço beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que esse fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade não poderá ser 
superior a cinco vezes a quantidade prevista para cada item 
registrados na Ata de Registro de Preços conforme art. 102, §§ 2º e 3º 
do Decreto 7.892/2013 alterado. 
 
Art. 9º O edital de licitação para Registro de Preços contemplará, no 
mínimo: 
 
I – a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as 
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;  
II – a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo e da 
validade do registro na for da lei; 
III – o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar 
por contratação, consideradas as regiões e as estimativas de 
quantidades a serem adquiridas; 
IV – a quantidade mínima de unidades a ser cotada por item, no caso 
de bens; 
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V – as condições quanto aos locais, aos prazos de entrega, à forma 
de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando 
cabíveis, a frequência, a periodicidade, as características do pessoal, 
dos materiais e dos equipamentos a serem fornecidos e utilizados, os 
procedimentos a serem seguidos, os cuidados, os deveres, a 
disciplina e os controles a serem adotados; 
VI – o prazo de validade do registro de preço na forma da lei; 
VII – os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de 
preço; 
VIII – os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as 
respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços;  
IX – as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das 
condições estabelecidas. 
 
Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de 
adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados 
no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, 
passagens aéreas, manutenções e outros similares. 
 
Art. 10º Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a 
serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata 
de Registro de Preços, que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas. 
 
Art. 11 A contratação com os fornecedores ou prestadores de serviço 
registrados, após a indicação, pelo órgão gerenciador, do registro de 
preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o 
disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 
 
Art. 12 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 
obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993 e suas alterações. 
 
§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores ou prestadores de serviço na forma da Lei nº 8.666, de 
1993 e suas alterações. 
 
§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá: 
I – convocar o fornecedor ou prestador de serviço com vistas à 
negociação para redução de preços e sua adequação aos praticados 
pelo mercado; 
II – frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador de serviço será 
liberado do compromisso assumido; e 
III – convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço, 
visando igual oportunidade de negociação. 
 
§ 3º Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços 
registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I – liberar o fornecedor ou prestador de serviço, conforme o caso, do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, desde que seja 
confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes 
apresentados e a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento;  
II – convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço, 
conforme o caso, visando igual oportunidade de negociação. 
 
§ 4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
Art. 13 O fornecedor ou prestador de serviço terá seu registro 
cancelado quando: 
 
I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior aqueles praticados no mercado;  
IV – tiver presentes razões de interesse público. 
 
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
 
§ 2º O fornecedor ou prestador de serviço poderá solicitar o 
cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado. 
 
Art. 14 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação 
na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem 
assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e 
às atribuições dos órgãos gerenciador e participante. 
 
Art. 15 A Prefeitura municipal poderá editar normas complementares 
sobre a implantação e operacionalização do Sistema de Registro de 
Preços. 
 
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 17 Revogam-se todas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da 
Paraíba, em 17 de maio de 2019.  
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

(assinado no original) 
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 

01801/2017 
 

OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: 
Termo Aditivo de Prazo nº 01801/2017. VIGÊNCIA: De 17/05/2019 até 
17/05/2020. Data de Assinatura: 17/05/2019. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a 
empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME______ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00003/2019 

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de 
Licitação, Chamada Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até AS 10:00 HORAS DO DIA 
12 DE JUNHO DE 2019, na sala da referida comissão, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com.  

Barra de Santana - PB, 20 de Maio de 2019. 
EDNA MACEDO DE SOUSA - Presidente da Comissão 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00010/2019  
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2019 
 

O Prefeito do Município de Barra de Santana, através do seu 
Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições que lhe foram 
conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da 
Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a 
Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00010/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00024/2019 OBJETO: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E 
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MÁQUINAS, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e suas Secretarias. VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA 
ASSINATURA: 02 de Maio de 2019 EMPRESA VENCEDORA : JOSE 
ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES - R$ 622.700,00 (Seiscentos 
e vinte e dois mil e setecentos reais); RAINHA EMPREITEIRA LTDA - 
ME - R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta mil reais). A presente Ata de 
Registro de Preços esta publicada na integra no Jornal Oficial do 
Município. Barra de Santana - PB, 29 de Maio de 2019. Cacilda Farias 
Lopes de Andrade – Prefeita 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.020 Secretaria de Administração - 04 122 2002 2005 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.040 
Secretaria da Educação - 12 361 1002 2009 Manutenção do FUNDEB 
- 40% outros - 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de 
Educação - 12 361 1002 2014 Manutenção do Transporte Escolar- 
ENSINO FUNDAMENTAL - 12 362 1002 2023 Manutenção das 
Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO - 02.050 
Secretaria de Saúde - 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde - 02.070 Secretaria de Infraestrutura - 15 122 
2002 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 
- 02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - 08 244 
2002 2051 Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Humano - 08 243 1003 2052 Manutenção 
do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - 02.110 Secretaria 
de Agropecuária e Meio Ambiente - 20 122 2002 2069 Manutenção da 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - 33.90.30 
Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até 29/05/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
03301/2019 - 29.05.19 - JOÃO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME 
- R$ 299.440,00. 

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00015/2019, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E 
PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO PAULO 
ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 299.440,00. 

Barra de Santana - PB, 28 de Maio de 2019. 
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita 

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2019 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e 
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão 
Presencial nº 00014/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS, PREPARAÇÃO DE BOLETINS MEDIÇÕES, VISTORIAS 
DE TERRENOS PARA A EXECUÇÃO DE NOVAS OBRAS, 
ANALISES DE PROJETOS DE IMPLATAÇÃO DE OBRAS NAS 
AEREAS URBANA E RURAL E PREPARAÇÃO DE LAUDOS 
TECNICOS DENTRE OUTROS; ADJUDICO o seu objeto a: FS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 35.400,00. 

Barra de Santana - PB, 28 de Maio de 2019 
ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro Oficial 

 
Atos da SMDH – CREAS – CMDCA- CEE 

 
Retificação ao Edital CEE nº 001/2019, em 28 de Maio de 2019. 
 
O Presidente da Comissão Especial Eleitoral – CEE do Município 
de Barra de Santana/PB, em conformidade com as Leis Municipais 
nº 158/2007 e nº. 300/2015, legalmente nomeada pela resolução 
n°02/2019, de 05 de Abril de 2019, considerando a recente sanção, de 
09 de Maio de 2019 e a consequente publicação da lei Federal n° 
13.824/19, que alterou o artigo 132 do estatuto da criança e do 
Adolescente – ECA para permitir a recondução ilimitada dos 
Conselheiros Tutelares ao cargo torna público que: 

ONDE SE LIA: 

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede 
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), situada na Rua João Pinto Sobrinho, s/n, nesta cidade, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min, entre os dias 
08 de Abril de 2019 e 08 de Maio de 2019; 

LEIA-SE: 

8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede 
da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude (SECULT), 
situada na Av. Conselheiro José Braz do Rêgo, 99, centro, Barra de 
Santana/PB, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
15h00min, entre os dias 28 de Maio de 2019 e 31 de Maio de 2019; 

ONDE SE LIA: 

5.4. É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha 
unificado o membro do Conselho Tutelar que: 
a) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por período 
ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio. 

LEIA-SE: 

1.4. Conforme projeto de lei n° 1783 de 2019 (no 7.879/2017), altera o 
art. 132 da lei n° 8.069. 

8.069, 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para dispor sobre a recondução dos conselhos Tutelares, qual seja a 
recondução ilimitada dos Conselheiros Tutelares. 

No Calendário Referente ao Edital 01/2019 do CMDCA 

Anexo 01 

ONDE SE LIA: 

1 - Publicação do Edital: 05/04/2019; 

2 - Inscrições na sede do CREAS das 08h00min do dia 08/04/2019 às 
15h00min do dia 08/05/2019; 

3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 08/05/2019 a 
13/05/2019; 

4 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas: 
14/05/2019; 

5 - Prazo para impugnação e recurso de 15/05/2019 a 18/05/2019; 

6 - Análise dos recursos e ou impugnação pela Comissão Especial 
Eleitoral: de 21/05/2019 a 24/05/2019; 

7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 
preliminar dos candidatos com inscrição deferida, em ordem 
alfabética: 27/05/2019; 

8 - Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 28/05/2019 
a 31/05/2019; 

9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 05/06/2019;  

10 - Prova objetiva: 02/07/2019; 

11 - Resultado da prova objetiva 03/07/2019; 

12 – Recurso a comissão especial eleitoral 04/07/2019 a 08/07/2019; 

13 – Divulgação das analises dos recursos pela Comissão Especial 
Eleitora 11/07/2019; 

14 – Prazo para recurso ao CMDCA, 12/07/2019 a 15/07/2019; 

15 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 
definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética 
(e início do prazo para realização da campanha eleitoral pelos 
candidatos): 18/07/2019; 

16 - Dia da votação: 06/10/2019; 

17 - Divulgação do resultado da votação: 07/10/2019; 

18 - Prazo para apresentação de recursos para impugnação do 
resultado da eleição A Comissão Especial Eleitoral: de 08/10/2019 a 
11/10/2019; 
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19 - Julgamentos das impugnações ao resultado da eleição pela 
Comissão Especial Eleitoral 

 14/10/2019; 

20 - Publicação do resultado pela Comissão Especial Eleitoral do 
julgamento das impugnações a eleições: 14/10/2019; 

21 - Prazo para recurso ao CMDCA quanto ao julgamento dos 
recursos interpostos contra resultado da eleição: até dia 17/10/2019; 

22 - Publicações pelo CMDCA do resultado do julgamento dos 
recursos: 21/10/2019; 

23 - Proclamação do resultado final da eleição: 23/10/2019;  

24 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020. 

Anexo 02 

LEIA-SE: 

1 - Publicação do Edital: 28/05/2019; 

2 - Inscrições na sede da SECULT das 08h00min do dia 28/05/2019 
às 15h00min do dia 31/05/2019; 

3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 03/06/2019 a 
05/06/2019; 

4 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas: 
07/06/2019; 

5 - Prazo para impugnação e recurso de 10/06/2019 a 12/06/2019; 

6 - Análise dos recursos e ou impugnação pela Comissão Especial 
Eleitoral: de 13/06/2019 a 14/06/2019; 

7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 
preliminar dos candidatos com inscrição deferida, em ordem 
alfabética: 19/06/2019; 

8 - Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 20/06/2019 
a 25/06/2019; 

9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 28/06/2019;  

10 – Prova objetiva: 19/07/2019; 

11 -  Resultado da prova objetiva 02/08/2019 

12 – Recurso a comissão especial eleitoral 06/08/2019 a 08/08/2019; 

13 – Divulgação das analises dos recursos pela Comissão Especial 
Eleitora 13/08/2019; 

14 – Prazo para recurso ao CMDCA, 14/08/2019 a 16/08/2019; 

15 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 
definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética 
(e início do prazo para realização da campanha eleitoral pelos 
candidatos): 21/08/2019; 

16 - Dia da votação: 06/10/2019; 

17 - Divulgação do resultado da votação: 07/10/2019; 

18 - Prazo para apresentação de recursos para impugnação do 
resultado da eleição A Comissão Especial Eleitoral: de 08/10/2019 a 
11/10/2019; 

19 - Julgamentos das impugnações ao resultado da eleição pela 
Comissão Especial Eleitoral 

 14/10/2019; 

20 - Publicação do resultado pela Comissão Especial Eleitoral do 
julgamento das impugnações a eleições: 14/10/2019; 

21 - Prazo para recurso ao CMDCA quanto ao julgamento dos 
recursos interpostos contra resultado da eleição: até dia 17/10/2019; 

22 - Publicações pelo CMDCA do resultado do julgamento dos 
recursos: 21/10/2019; 

23 - Proclamação do resultado final da eleição: 23/10/2019;  

24 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020. 

 
Barra de Santana/PB, 28 de Maio de 2019. 

 
WESLEY PATRÍCIO DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 
 

Atos do Poder Legislativo 

 
Barra de Santana, 30 de maio de 2019. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Câmara Municipal de Barra de Santana convida toda a população a 
participar da Audiência Pública que será realizada nesta Casa 
Legislativa, no dia 06 de junho do corrente ano, ás 13h., onde será 
discutida a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO – 2020) de 
Barra de Santana. 
 

Ver. Amisterdan da Silva Marinho       

-Presidente- 
 

 
 
 

 

 


