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§ 2º Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades para 
conversão do sistema de produção convencional para sistema de 
produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam 
tecnologias que otimizam o uso de recursos naturais com objetivo de 
promover a auto-sustentação, a minimização da dependência de 
energias não renováveis, a eliminação do emprego de agrotóxicos, e 
de outros insumos artificiais tóxicos e de radiações ionizantes em 
qualquer fase do processo de produção e armazenamento dos gêneros 
alimentícios. 
  
CAPÍTULO XIII 
  
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS E AOS DISTRITOS 
EMPRESARIAIS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 
  
Art. 57. O poder público municipal poderá instituir incubadoras de 
empresas, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de 
microempresas, de empresas de pequeno porte e de 
microempreendedores individuais de diversos ramos de atividade. 
  
§ 1º As incubadoras serão instaladas em local especificamente 
destinado para tal fim, ficando a critério da administração pública 
incorrer nas despesas com aluguel, manutenção do prédio, 
fornecimento de água e demais despesas para viabilizar a 
infraestrutura necessária ao seu funcionamento. 
  
§ 2º O prazo máximo de permanência das empresas na incubadora 
será de 2 (dois) anos, para que atinjam suficiente capacitação técnica e 
independência econômica e comercial. 
  
Art. 58. O poder público municipal deverá criar distritos empresariais 
específicos para instalação de micro e pequenas empresas, a ser 
regulamentado por lei municipal específica. 
  
CAPÍTULO XIV 
  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
  
Art. 59. O poder público municipal deverá prever nos instrumentos de 
planejamento de ações governamentais, os recursos financeiros, 
materiais e humanos necessários para a plena aplicação desta lei. 
  
Art. 60. Fica o poder Executivo municipal autorizado a celebrar 
convênios e demais instrumentos públicos, na forma da Lei, visando à 
participação e à cooperação de instituições públicas e privadas que 
possam contribuir para o alcance dos resultados almejados pelas ações 
públicas estabelecidas nesta Lei. 
  
Art. 61 Todos os órgãos vinculados à administração pública 
municipal deverão incorporar em seus procedimentos, no que couber, 
o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
  
Parágrafo Único: O poder Executivo deverá dar ampla divulgação do 
teor desta lei para a sociedade, com vistas à sua plena aplicação. 
  
Art. 62. Fica instituído o “Dia Municipal da Micro e Pequena 
Empresa”, que será na quarta sexta feira do mês de maio de cada ano. 
  
Parágrafo Único. Nesse dia será realizado evento público, em que 
serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas para 
fomento dos pequenos negócios e para melhoria da legislação 
municipal aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte. 
  
Art. 63. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Gabinete da Prefeita do Município de Terra Nova/PE, aos 31 (trinta e 
um) de agosto de 2018. 
  
ALINE CLEANNE FILGUEIRA FREIRE DE CARVALHO 
Prefeita do Município 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO 

 
ERRATA 
PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 039/2018 
CONVITE SRP Nº 001/2018 
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de material de 
produção visual, incluindo os serviços de produção, impressão e 
instalação de faixas, banners, placas, adesivos e lonas para 
diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Toritama. 
  
EXTRATO DE CONTRATO 
Onde se lê:  
EXTRATO DE CONTRATO PMT Nº. 079/2018 
Leia-se: 
EXTRATO DE CONTRATO PMT Nº. 078/2018 
  
Toritama, 31 de agosto de 2018.  
  
GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO 
Presidente da CPL PMT  
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 
  
O Prefeito do Município de Toritama, no uso de suas atribuições e nos 
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, e com fundamento no art. 24, inciso 
XIII do mesmo diploma legal, RATIFICA a Dispensa de Licitação 
para a contratação do INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
TECNOLOGIA - ADM&TEC- inscrito no CNPJ sob o nº 
35.328.913/0001-16, inscrição Municipal nº 198.551-5, com sede a 
Av. Sport Club do Recife, nº252, Madalena, Recife –PE, visando a 
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de planejamento, 
organização e execução de Concurso Público para provimento de 
346(trezentos e quarenta e seis) vagas de nível médio e superior, 
distribuídas em 13 (treze) cargos, para o Quadro de Pessoal Efetivo da 
Prefeitura Municipal de Toritama–PE, consoante Legislação 
Municipal e Termo de Referência. Prazo de execução: 06 (seis) 
meses.  
  
Toritama em 30/08/2018.  
  
EDILSON TAVARES DE LIMA 
Prefeito. 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 
Processo Licitatório/FMS n° 014/2018 – Pregão Presencial FMS nº 
010/2018; Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente 
de média e alta complexidade para atender as necessidades da 
Unidade Mista Felinto Wanderley, no Município de Triunfo/PE; 

Tito Sales
Realce


