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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA – PB 
 

        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

          
 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO RESULTADO DA SESSÃO E 
PROPOSTA 
 
 
Pregão Nº 006/2016 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a 
aquisição de material didático, expediente e 
esportivo, destinados a distribuição nas escolas 
municipais e para consumo em outros setores deste 
município, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste edital, restritos às 
descrições contidas no ANEXO I – Termo de 
Referências. 
FUNDAMENTO ADJUDICAÇÃO: art. 3°, inciso IV, da 
Lei 10.520/2002 
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2016, elemento 
despesa 33.90.30 
DATA DA SESSÃO: 29/03/2016 as 9:00 
CLASSIFICADO COMO VENCEDORES: Eliane Do 
Nascimento Campos. CNPJ: 13.094.898/0001-56, e 
Sports Magazine LTDA CNPJ: 04.826.424/0001-60  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:Eliane Do Nascimento 
Campos de R$ 137.376,90 (cento e trinta e sete 
mil trezentos e setenta e seis reais e noventa 
centavos) e Sports Magazine LTDA com o valor de 
R$ 7.367,00 (sete mil trezentos e sessenta e sete 
reais) valor global de R$ 144.743,90 (cento e 
quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e 
três reais e noventa centavos) 
Carrapateira - PB, 29 de Março de 2016. 
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carrapateira 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA – PB 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Portaria Administrativa nº. 001/2016 

 
 

Carrapateira – PB, 30 de março de 2016. 
 

 
Dispõe sobre a Licença para Atividade Política 
dos servidores municipais candidatos a mandato 
eletivo no pleito a ser realizado no dia 02 de 
outubro de 2016. 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CARRAPATEIRA/PB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 
 
CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei 
Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 
1990, bem como as disposições das Resoluções do 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que tratam 
das eleições;  
 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de 
disciplinar o procedimento para afastamento dos 
servidores municipais candidatos a mandato 
eletivo no pleito a ser realizado no dia 02 de 
outubro de 2016, em consonância com o que prevê a 
Lei Complementar Municipal Nº. 001/2001, de 18 de 
outubro de 2001; 
 
 
RESOLVE: 
 
 

Título I 
Licença para Atividade Política 
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Art. 1º Ao servidor público municipal da 
Administração Direta e Indireta, titular de cargo 
efetivo que, candidato a cargo eletivo nas 
eleições de 02 de outubro de 2016, ao qual for 
deferida Licença para Atividade Política, na 
forma do art. 145 da LC nº. 46/94, fica 
assegurado, nos termos da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990, o direito à percepção de 
seus vencimentos ou salários. 
 
Parágrafo único. O afastamento deverá ter início 
no dia 02 de julho de 2016, em obediência ao 
prazo de 03 (três) meses para efeitos de 
desincompatibilização eleitoral. 
 
Art. 2º O servidor do Departamento de Tributos 
Municipal, que tiver competência ou interesse, 
direto, indireto ou eventual, no lançamento, 
arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e 
contribuições de caráter obrigatório, inclusive 
para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas 
com essas atividades, ao qual for deferida 
Licença para Atividade Política, afastar-se-á sem 
qualquer ônus para os cofres públicos, nos termos 
do Art. 1°, II, “d”, da LC nº. 64/90. 
 
Parágrafo único. O prazo de afastamento é de 06 
(seis) meses, em obediência ao prazo de 06 (seis) 
meses para efeitos de desincompatibilização 
eleitoral. 
  
 
Art. 3° O servidor efetivo ocupante de cargo em 
comissão deverá requerer exoneração deste, 
conforme o art. 7º desta Portaria, e licenciar-se 
em seu vínculo efetivo. 
 
Art. 4º Para efeito do disposto nos artigos 
anteriores, o servidor deverá requerer, 
afastamento que será encaminhado ao Diretor de 
Recursos Humanos, dando conhecimento à respectiva 
chefia imediata, em campo próprio. 
 
§ 1º O requerimento, devidamente protocolado até 
o dia 01 de julho de 2016, para os servidores em 
geral, e 01 de abril de 2016, para os servidores 
a que se refere o art. 2º, deverá ser instruído 
com certidão de filiação partidária atualizada. 
 
§ 2º O servidor deverá apresentar, nos prazos 
abaixo fixados, os seguintes documentos: 
 
I - cópia da ata da convenção partidária que 
indicou os candidatos ao pleito, devidamente 
rubricada pela Justiça Eleitoral: até o dia 30 de 
setembro de 2016; 
 
II - cópia da certidão expedida pela Justiça 
Eleitoral que ateste a homologação do registro da 
candidatura: até o dia 30 de setembro de 2016. 
 
§ 3º de acordo com o § 2º deste artigo, 
obrigatoriamente, para cada requerimento será 
aberto um número do processo que versa sobre o 
afastamento, ao qual serão juntados os documentos 
apresentados. 
 

§ 4º A regularidade do afastamento fica 
condicionada à apresentação dos documentos 
indicados no § 2º deste artigo. 
 
§ 5° Caso o requerimento de licença seja 
protocolado após os prazos previstos no §1° deste 
artigo, serão considerados como faltas 
injustificadas os dias indevidamente não 
trabalhados, compreendidos entre a data limite e 
a data do requerimento, devendo ser devolvidos 
eventuais valores recebidos, conforme o 
procedimento legal estabelecido. 
 
Art. 5º O servidor deverá reassumir o exercício 
do cargo ou função no primeiro dia útil 
subsequente, em quaisquer das seguintes 
hipóteses: 
 
I - ao da realização da Convenção Partidária, 
caso seu nome não seja referendado como 
candidato; 
 
II - ao da publicação da decisão transitada em 
julgado, caso o registro de sua candidatura seja 
indeferido ou cancelado; 
  
 
III - ao da data do protocolo do pedido, em caso 
de desistência da candidatura; 
 
IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que 
torne injustificada a continuidade do 
afastamento; 
 
V - à data da última votação para o cargo a que 
estiver concorrendo. 
 
Art. 6º A não reassunção do exercício nas 
hipóteses dos incisos I a IV do art. 5º desta 
Portaria implicará na conversão dos respectivos 
dias de ausência em faltas injustificadas, 
devendo ser devolvidos eventuais valores 
indevidamente recebidos, conforme o procedimento 
legal estabelecido. 
 
Art. 7º As disposições desta Portaria não se 
aplicam aos: 
 
I - titulares exclusivamente de cargos de 
provimento em comissão; 
 
II - servidores contratados por tempo 
determinado. 
 
§ 1º Os titulares exclusivamente de cargos de 
provimento em comissão, candidatos a cargos 
eletivos, deverão formalizar seu pedido de 
exoneração até o dia 01 de julho de 2016, sob 
pena de serem considerados incompatíveis para 
fins eleitorais. 
 
§ 2º Os servidores contratados por tempo 
determinado, candidatos a cargos eletivos, 
deverão formalizar seu pedido de rescisão 
contratual até o dia 01 de julho de 2016, sob 
pena de serem considerados incompatíveis para 
fins eleitorais. 
 
Art. 8º Os requerimentos de que trata esta 
Portaria deverão ser protocolados na Diretoria de 
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Recursos Humanos, localizada à Rua José Vieira, 
Nº.57 – térreo – centro – Carrapateira/PB – CEP: 
58.945-000 – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Carrapateira. 
 

Título II 
Das Condutas Vedadas ao Agente Público 

 
Art. 9° Agente público, nos termos do art. 73 da 
Lei nº. 9.504/97, é aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleições, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta, 
Indireta ou Fundacional. 
 
Art. 10. Dentre outras restrições previstas em 
legislação específica, é vedado ao agente 
público, durante o período eleitoral: 
 
I - até 3 (três) meses antes do pleito – 02 de 
Julho de 2016 (art.73, incisos V, VI, “a”, “b”, 
“c” e § 3 º e art. 75 da Lei N° 9.504/97): 
  
 
a) nomear, contratar ou de qualquer outra forma 
admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou 
readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, 
ainda, ex-officio, remover, transferir ou 
exonerar servidor público, na circunscrição do 
pleito, até a posse dos eleitos sob pena de 
nulidade de pleno direito ressalvados os casos 
de: nomeação ou exoneração de cargos em comissão 
e designação ou dispensa de funções de confiança; 
nomeação para cargos do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, dos Tribunais ou Conselheiros 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas; nomeação de 
candidatos aprovados em concursos públicos 
homologados até esta data; nomeação ou 
contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos 
essenciais, com prévia e expressa autorização do 
Chefe do Poder Executivo; transferência ou 
remoção ex-officio de militares, policiais civis 
e de agentes penitenciários; 
 
b) realizar transferência voluntária de recursos 
da União aos Estados e Municípios, e dos Estados 
aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno 
direito, ressalvados os recursos destinados a 
cumprir obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou serviço em andamento e com 
cronograma prefixado, e os destinados a atender 
situações de emergência e de calamidade pública; 
 
c) com exceção da propaganda de produtos e 
serviços que tenham concorrência no mercado, 
autorizar publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou 
das respectivas entidades da administração 
indireta, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral; 
 
d) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e 
televisão, fora do horário eleitoral gratuito, 
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, 

tratar-se de matéria urgente, relevante e 
característica das funções de governo; 
 
e) na realização de inaugurações, a contratação 
de shows artísticos pagos com recursos públicos; 
 
f) comparecer a inaugurações de obras públicas 
(resolução TSE n° 23.223, de 04.03.2010). 
 
Art. 11. Os casos omissos serão submetidos à 
apreciação da Secretaria de Municipal de 
Administração desta Prefeitura. 
  
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
Gabinete do Secretário de Administração do 
município de Carrapateira – PB em, 30 de março de 
2016. 
 

 Publique-se. 
 Registre-se. 

 

NABOU ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Portaria Administrativa nº. 002/2016 
 
 

Carrapateira – PB, 31 de março de 2016. 
 

Concede licença para Atividades Políticas a 
servidor público municipal, candidato a mandato 
eletivo no pleito a ser realizado no dia 02 de 
outubro de 2016. 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CARRAPATEIRA/PB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 
 
CONSIDERANDO a portaria administrativa nº001/2016 
de 30 de março de 2016;  
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO 
ELETIVO ao servidor, CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE 
MENEZES, no período de 02 de ABRIL a 03 de 
outubro de 2016. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
Gabinete do Secretário de Administração do 
município de Carrapateira – PB em, 31 de março de 
2016. 
 

 Publique-se. 
 Registre-se. 

 

NABOU ALEXANDRE DA SILVA JÍNIOR 

Secretário Municipal de Administração 


