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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do prefeito 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N2 DV00007/2023 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n° DV00007/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL AO 
MUNICIPIO DE JACARAÚ—PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 30.000,00. 

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS 
Prefeito 

Jacaraú - PB, 06 de Março de 2023 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Secretaria de Administração 
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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N52 08/2023 

OBJETIVO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, 
bem como ao atendimento dos demais programas das secretarias municipais. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ torna público para conhecimento dos 
interessados, que ratifica-se os instes 62,64 e 66 do Termo de Referência com 
informações complementares disponíveis no edital. Neste sentido permanece as 
prerrogativas do Art. 21 §42 da Lei 8.666/93 e o certame permanece mesmo local, data 
e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. Maiores 
informações na Rua Augusto Luna, n2 45 - Centro —Jacaraú-PB, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 13h00min Horas ou pelo site: www.jacarau.pb.gov.br 

Jacaraú, 06 de março de 2023. 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do prefeito 
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GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA N2 DV00007/2023 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL AO 
MUNICIPIO DE JACARAÚ—PB; DESIGNO os servidores ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO, Secretária de 
Administração, como Gestor; e Maria Renata Duarte Ferreira, Coordenadora de Suprimentos, para Fiscal, do 
contrato decorrente da Dispensa de Licitação n2 DV00007/2023, especialmente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do referido contrato, respectivamente. 

LINO LUCAS 
Pr1 eito 

Jacaraú - PB, 06 de Março de 2023 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Secretaria de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2 013/2023 

Ne 37 

A Prefeitura Municipal de Jacaraú, sediada na Rua Augusto Luna, 45 - 
Centro -Jacaraú - PB, torna público que irá realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, às 08:30 horas do dia 17 de março de 2023, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
PASSAGEIROS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n2 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal n2 8.666/93; Lei Complementar n2 123/06; Decreto Municipal n2
066/2019/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 8234-8905. E-mail: 
licitacaojacarau@gmail.com. Edital: www.jacarau.pb.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes; www.tce.pb.gov.br (Mural de Licitações-Licitações Previstas). 

Jacataú - PB, 06 de março de 2023 

TÁSSI 
ro Oficial 

EV-X 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do Prefeito 

LEI NI° 495, DE 06 DE MARÇO DE 2023 

Autoriza o chefe do Poder Executivo 
Municipal a realizar a desoneração do 
pagamento de juros, multa e correção 
monetária incidente sobre recolhimentos 
de IPTU atrasados dos últimos cinco 
exercícios e conceder desconto para 
pagamento dos últimos dois exercícios e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARAÚ, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 41, VI da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 1 2 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
desoneração de pagamento de multas, juros e correção monetária incidente sobre a 
dívida decorrente de impontualidade de pagamento de Imposto Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, dos últimos cinco exercícios, inscritas ou não na dívida ativa, bem como 
conceder descontos para o pagamento dos últimos dois exercícios sobre os respectivos 
valores do tributo. 

Art. 22 Os contribuintes que efetuarem o pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU referente ao exercício de 2023, até o dia 31 de julho de 2023, 
terá o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto do ano base 
2023. 

Parágrafo Único. Após o prazo estabelecido no caput, os contribuintes 
que efetuarem o pagamento do imposto até o dia 30 de dezembro de 2023, terá o 
desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imposto do ano base 2023. 

Art. 32 O contribuinte será dispensado do pagamento de multa, correção 
monetária, juros de mora e obterá desconto de 40% (quarenta por cento) incidente 
sobre o valor histórico dos exercícios de 2021 e 2022 para pagamento do tributo 
mencionado no artigo anterior, na hipótese de a quitação ocorrer até o dia 31 de julho 
de 2023. 

Parágrafo Primeiro. Ao pagamento realizado após o prazo estabelecido 
no caput, será concedido desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo 
devido referentes aos exercícios de 2021 e 2022 até a data de 30 de dezembro de 2023, 
também será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os juros, multa e 
correção monetária. 

Parágrafo Segundo. O atraso no pagamento do tributo, por prazo 

superior a trinta dias do seu vencimento, acarretará o cancelamento dos benefícios 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do Prefeito 

previstos neste artigo, com o consequente recálculo do débito e prosseguimento da 
cobrança e inscrição na dívida ativa do município. 

Art. 42 Para o pagamento do imposto referente aos exercícios de 2018, 
2019 e 2020, até 31 de julho de 2023, será concedido desconto sobre o valor do tributo 
no percentual de 10% (dez por cento) e isenção de juros, multa e atualização monetária. 

Parágrafo Único. Para pagamento do imposto referente aos exercícios de 
2018, 2019 e 2020, após a data estabelecida no caput até 30 de dezembro de 2023, será 
concedido desconto de 50% sobre os juros, multa e atualização monetária. 

Art. 52 Os benefícios de que tratam a presente lei complementar serão 
requeridos ao Setor de Tributos do Município que, após a apuração dos valores, 
remeterá termo de novação que será firmado pelo Prefeito e pelo interessado, bem 
como a respectiva guia de recolhimento. 

Art. 62 Os benefícios acima concedidos: 

I - não geram direito à restituição de qualquer quantia paga 
anteriormente ao início da vigência desta lei; 

II - não gera direito adquirido e serão canceladas de ofício, sempre que se 
apure que o beneficiado não satisfez ou deixou de satisfazer as condições ou que não 
cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão dos valores, voltando-se 
a cobrar integralmente os respectivos créditos tributários, deduzidos os valores 
porventura pagos, inclusive com a imediata inscrição em dívida ativa, quando foro caso. 

Art. 72 O pagamento dos créditos na forma desta lei importará no 
reconhecimento da dívida e a consequente desistência de eventual ação judicial ou 
recurso administrativo, podendo o município extinguir o processo administrativo e 

requerer a extinção da ação judicial. 

Art. 82 As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da 

dotação orçamentária própria. 

Art. 92 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Jacaraú-PB, em 06 de março de 2023. 

ELIAS COSTA PA 
Prefeito 

O LUCAS 
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Prefeitura Municipal de Jacaraú 
Gabinete do Prefeito 

LEI N° 496, DE 06 DE MARÇO DE 2023 

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao 
Orçamento vigente e da outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARACJ, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 41, VI da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito 
Especial ao Orçamento vigente, no valor de R$ 237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil 
e quinhentos reais) destinados a Criar Fonte de Recursos ao Projeto já existente na 
LOA/2023 para Pavimentação de Vias Públicas Urbanas. Os recursos são oriundos de 
saldo do exercício anterior, repasse do pré-sal. Abaixo discriminamos a ação: 

22.070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15 - Urbanismo 
451 - Infraestrutura Urbana 
2008 - Infraestrutura em Serviços Urbanos e em Mobilidade Urbana e Rural 
1016 - Pavimentação de Vias Públicas Urbanas 
4490-51 - (FR-2704) - Obras e Instalações R$ 237.500,00 

TOTAL R$ 237.500,00 

Art. 22 Constitui recursos para cobertura do Crédito Especial aberto pelo 
artigo anterior, o Superavit Financeiro na forma do Art. 43 §12 Inc. I. da Lei Federal ne 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Jacaraú-PB, em 06 de março de 2023. 

ELIAS COSTA PAJJLINUDJCAS 
Prefeito 

Rua Augusto Luna, 45 — centro — Jacaraú (PB) — CEP: 58278-000 — CNPJ: 08.947.699/0001-03 
Fone: (83) 98234-8905 / E-mail: prefeituramunicipaldejacarau@gmaiLcom 
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