
Portaria nº 003/16, sobre a prorrogação do mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMDIR, conforme
Reunião Ordinária nº 83, realizada em 17 de outubro de 2016. 
Considerando que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa teria seu mandato finalizado em abril de 2016;
Considerando que não foi possível realizar as eleições do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Recife - COMDIR, no período
mencionado;
Considerando que na Reunião Ordinária nº 83ª realizada no último dia 17 de outubro de 2016, na sala de Reuniões do Gabinete da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura da Cidade do Recife restou deliberado unanimemente pelos
Representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife - COMDIR a prorrogação do mandato ele-
tivo até março de 2017.

RESOLVE:
Publicar a presente Resolução para prorrogar o mandato dos Representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa do Recife até o dia 31 de março de 2017, oportunidade na qual serão realizadas novas eleições para o biênio 2017-
2019 do COMDIR.

Coordenação Colegiada do COMDIR
Normando Cordeiro (Representante da Pastoral da Saúde)
Juliana Paulino (Representante do CREFITO)
Ana Elizabeth Monteiro (Representante da SDSDH)

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

PORTARIA Nº 065 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016
A Diretora Presidente do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista a Portaria nº 068/2014, de 05 de novembro de 2014, em publicada no Diário Oficial, edição nº 127, em 08 de novembro de
2014:

CONSIDERANDO as atuais práticas de governança adotadas pela Administração Pública Municipal, através da Controladoria Geral
do Município do Recife, que lhe conferem os artigos 2º e 5º, inciso V da Lei 17.867/2013;

CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 006/2014 CGM, que visa à economicidade quanto à gestão da frota de veículos, em face
da necessidade do controle do uso dos bens públicos;

CONSIDERANDO a mudança da sede administrativa do Instituto de Assistência Social e Cidadania para o edifício sede da Prefeitura
da Cidade do Recife (6º andar), 

RESOLVE:

Art. 1º.  Dispensar a servidora Maria Lúcia dos Santos Matos, matrícula nº 9028-0, da função de Gerenciamento da Frota de Veículos
deste Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC.

Art. 2º. Estabelecer o Setor de Transportes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos como responsável pelo
Gerenciamento da Frota de Veículos. 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de publicação.

Recife, 09 de novembro de 2016.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Diretora Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - COMUD/Recife

RESOLUÇÃO Nº 007 /2016

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - COMUD, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei  nº 17.247/2006, alterada pela Lei nº18.088/2014,  e considerando deliberação da 100ª Plenária Ordinária, realizada em
28 de setembro de 2016, 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR reunião específica com o objetivo de eleger conselheiros titulares e suplentes usuários da área auditiva e profis-
sional especializado que atuam na área da Pessoa com Deficiência no município do Recife, que irão compor o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUD/Recife para o biênio 2016/2018 no preenchimento das seguintes vagas:

I - 01 (um) representante do usuário com deficiência auditiva para suplente.

II - 01 (um) representante dos profissionais especializados que atuam na área da Pessoa com Deficiência, para preenchimento da
vaga de suplente.

Art. 2°A reunião específica que trata o presente edital será realizada no prédio da sede da Prefeitura do Recife/PE na Avenida Cais
do Apolo, 925 - Recife. No dia 28 de novembro das 14:00 ás 16:00 horas.

Art. 3° As inscrições deverão ser realizadas obedecendo no que dispõe o regulamento eleitoral em seu artigo V publicado em 02 de
julho de 2016 de número 003/2016 do Diário Oficial do município 074.

Parágrafo único - Os candidatos para eleição de usuários com deficiência  auditiva e profissionais que atuam na área da Pessoa com
Deficiência, terão até 25/11 de 2016 das 09 ás 16 horas para entregar a documentação correspondente na sede da Prefeitura do
Recife, sito a Avenida Cais do
Apolo, 925, Recife/PE.  Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 6º andar, sala de Direitos Humanos.

Comissão Organizadora do III Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUD/Recife.

Recife,  10 de novembro de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Nº 013/2016- CTCA/SECAM/SMAS FIRMADO EM
18 DE AGOSTO  DE 2016.

COMPROMITENTES: MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SMAS E A CONTRO-
LADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

MODALIDADE: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.

BASE LEGAL:§1º DO ARTIGO 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 18.014/14 (SMUP).

PROCESSO DE LICENCIAMENTO Nº: 024/2016-LP/SLA/SMAS.

OBJETO: O PAGAMENTO EM PECÚNIA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 0,79%
(SETENTA E NOVE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR DE REFERÊNCIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA
CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, LOCALIZADA NA RUA DA AURORA, Nº 1173 E Nº
1185, SANTO AMARO, RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.

VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL:R$ 65.188,56 (SESSENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). 

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, DE 18 DE AGOSTO DE 2016 À 17 DE AGOSTO DE 2017.

RECURSOS: SERÃO DEPOSITADOS NA CONTA-CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.                               

PORTARIA Nº. 010/2016- GAB/SETUR-L
A Secretaria de Turismo e Lazer no uso de suas atribuições; Considerando a necessidade de constituir Comissão Organizadora do
Concurso Cultural "EU AMO O NATAL" de decoração natalina do Recife 2016 - Edital do Concurso nº 002/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão Organizadora que comporão o Concurso Cultural "EU AMO O NATAL" de decoração natalina do
Recife, que será realizado no período de 18 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, com os seguintes integrantes e sob
a presidência da primeira:

1. Isabely Karine Cavalcanti de Brito - Matrícula nº. 102.357-8
2. Heitor Gomes Pina - Matrícula nº. 102.983-5
3. José Flank Bekemball Gonçalves - Matrícula nº. 79.544-5
4. Diego Valença Ramos de Oliveira - Matrícula nº. 103.367-0

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 11 de novembro de 2016.

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA
Secretário de Turismo e Lazer.

Edital do Concurso nº 002/2016

CONCURSO CULTURAL "EU AMO O NATAL" DE DECORAÇÃO NATALINA DO RECIFE 2016.
A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, no uso de suas atribuições, lança concurso exclusivamente cultur-
al sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, de acordo com o art. 30 do Decreto-Lei nº. 70.951/72, para
decoração natalina das ruas, casas residenciais, prédios residenciais, estabelecimentos comerciais e praças adotadas do Recife, que
será realizado no período de 18 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, devendo seguir o presente Edital que também
servirá de regulamento: 
REGULAMENTO
1. DA FINALIDADE
1.1 - O concurso cultural "Eu amo o Natal", promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife,
tem por finalidade fomentar a decoração natalina nas ruas do Recife, incentivando o embelezamento da cidade e o turismo, fazendo
com que o recifense demonstre ostensivamente o seu amor e orgulho pelo local em que vive, premiando os vencedores.
1.2 - A organização, premiação e viabilização do concurso cultural "Eu amo o Natal" será de responsabilidade exclusiva da Prefeitura
do Recife. 
2. OBJETIVOS
2.1 - Geral: Contribuir para o desenvolvimento das Manifestações Culturais da Cidade.
2.2 - Específicos: Estimular a produção coletiva de Manifestações Artístico-Culturais; estimular a economia criativa; promover o
entrosamento da população nos bairros da Cidade; preservar as Manifestações Culturais inerentes ao ciclo festivo, respeitando a
tradição e a necessidade de mudanças; ocupar mão de obra ociosa; estimular a participação democrática.
3. DOS PARTICIPANTES
3.1 - Poderão participar do concurso cultural "Eu amo o Natal", todos os logradouros da área urbana da Cidade do Recife, não se
estendendo à Região Metropolitana, através de um representante legal, designado pelos moradores dos mesmos.
3.2 - Os representantes legais dos logradouros, adiante denominado(s) Participante(s), deverão ser pessoas físicas, maiores de 18
(dezoito) anos, residentes e domiciliados nos locais inscritos, sendo certo que todos deverão aceitar e cumprir as regras do presente
Regulamento, bem como realizar a inscrição pelo website, observando os procedimentos descritos a seguir. 
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas através do website do concurso cultural "Eu amo o Natal"
(www.euamoonatal.com.br), das 00h01min do dia 18 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 14 de dezembro de 2016.
4.2 - O Participante deverá acessar o website informado, acessar a ferramenta de participação, clicar no texto "LI E CONCORDO
COM OS TERMOS DO REGULAMENTO" e no botão "aceitar/enviar". Em seguida, deverá preencher os dados cadastrais solicitados,
tais como nome completo, endereço, telefone, e-mail, entre outros.
4.3 - Em seguida, o Participante deverá realizar o upload de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) fotos da rua, casa residen-
cial, prédio residencial, estabelecimento comercial ou praça adotada que representa, devidamente decorada.
4.3.1 - Em casos de utilização de fotos com pessoas, o Participante será desclassificado.
4.4 - O Participante deverá realizar o upload da documentação de acordo com a sua categoria:
4.4.1 - Para a categoria Rua, o Participante deverá realizar o upload de um comprovante de residência situado na rua inscrita, com
data a partir de 01 de agosto de 2016, em seu nome.
4.4.2 - Para a categoria Casa Residencial, o Participante deverá realizar o upload de um comprovante de residência referente à casa
residencial inscrita, com data a partir de 01 de agosto de 2016, em seu nome.
4.4.3 - Para a categoria Prédio Residencial, o Participante deverá realizar o upload de um comprovante de residência referente ao
prédio residencial inscrito, com data a partir de 01 de agosto de 2016, em seu nome.
4.4.4 - Para a categoria Estabelecimento Comercial, o Participante deverá realizar o upload do comprovante de inscrição do CNPJ
da empresa, um contrato de locação ou escritura do estabelecimento e um comprovante do endereço enviado pelos Correios com
data a partir de 01 de agosto de 2016, em nome do estabelecimento.
4.4.5 - Para categoria Praça Adotada, o Participante deverá realizar o upload do comprovante de inscrição do CNPJ da empresa
adotante e do instrumento jurídico que comprova a adoção do espaço.
4.5 - Os arquivos a serem enviados deverão estar nos formatos "jpeg", "bmb" ou "pdf", com no máximo 05 (cinco) megabytes para
cada arquivo.
4.6 - O Participante deverá ter o máximo de atenção quando do preenchimento de suas informações pessoais através da Web, fican-
do certo, desde já, que a Prefeitura do Recife, direta ou indiretamente por seus colaboradores, não se responsabiliza por erros do
Participante nesse preenchimento, como, por exemplo, informação errada de dados, etc.
4.7 - No caso em que diferentes participantes enviem inscrições para as mesmas ruas, casa residencial, prédio residencial, estab-
elecimento comercial ou praça adotada, fica certo que se considerará a inscrição que primeiro tiver sido enviada para participação no
concurso cultural "Eu amo o Natal", desclassificando, assim, a(s) inscrição(ões) encaminhada(s) pelo(s) participante(s) seguinte(s).
4.8 - O Participante receberá a confirmação de inscrição no e-mail informado nos dados cadastrais. 
5. DAS CATEGORIAS
5.1 - No concurso constarão 05 (cinco) categorias: rua, casa residencial, prédio residencial, estabelecimento comercial e praça ado-
tada.
6. DA DECORAÇÃO
6.1 - Os concorrentes deverão estar com suas ruas decoradas até o dia 14 de dezembro de 2016, período máximo para a inscrição,
conforme item 4.1 deste regulamento.
6.2 - O tema ou os temas da decoração de cada rua, casa, prédio, estabelecimento comercial ou praça adotada é livre.
6.3 - Só são elegíveis participações de casas, prédios e estabelecimentos comerciais em que a decoração seja em área externa. As
inscrições de decorações em áreas internas serão, portanto, desclassificadas para participação no concurso.
7. DA COMISSÃO JULGADORA
7.1 - A comissão julgadora do concurso cultural "Eu amo o Natal" será composta por 09 (Nove) membros, a saber: 
- Representante da Secretaria de Turismo e Lazer;
- Representante da Fundação de Cultura;
- Representante da Secretaria de Cultura;
- Representante do CAU/PE - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
- Representante do IAB/PE - Instituto de Arquitetos do Brasil;
- Representante do SINJOPE - Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco;
- Representante do SESC/PE - Serviço Social do Comércio;
- 02 Representantes do meio cultural.
7.2 - Será escolhido entre os membros que comporão a comissão julgadora, aquele que será o presidente do júri.
7.3 - A comissão julgadora poderá ser alterada nos casos que venham a prejudicar a composição completa do júri.
8. DA SELEÇÃO DAS FINALISTAS
8.1 - A comissão organizadora selecionará 10 (dez) finalistas das categorias: ruas, casa residencial, prédio residencial e estabeleci-
mentos comerciais e 05 (cinco) finalistas da categoria praça adotada, no dia 15 de dezembro de 2016, atendendo aos critérios de
avaliação descritos no item 9.3 deste regulamento.
8.2 - Serão selecionadas 10 ruas, 10 casas residenciais, 10 prédios residenciais, 10 estabelecimentos comerciais e 05 praças ado-
tadas para serem visitados por uma equipe de fotógrafos e representantes da Prefeitura da Cidade do Recife / Secretaria de Turismo
e Lazer a fim de confirmar a veracidade da decoração e algumas fotos de registro serão realizadas. As visitas se darão por
amostragem, nem todas as ruas, casas residenciais, prédios residenciais, estabelecimentos comerciais e praças adotadas serão vis-
itados.
9. DO JULGAMENTO
9.1 - De acordo com esse regulamento, o concurso cultural "Eu amo o Natal", que escolherá a rua, casa, prédio residencial, estab-
elecimento comercial e praça adotada mais bem decorada, será realizado na área urbana da Cidade do Recife, não se estendendo
à Região Metropolitana.
9.2 - No dia 20 de dezembro de 2016, dentre os 10 (dez) finalistas das quatro primeiras categorias e 05 (cinco) finalistas da Praça
adotada, serão escolhidos 03 (três) vencedores de cada categoria, pela comissão julgadora composta pelos representantes do item
7.1.
9.3 - Serão critérios de avaliação, a serem observados pelas Comissões:
9.3.1 - Criatividade;
9.3.2 - Originalidade;
9.3.3 - Beleza;
9.3.4 - Mensagem;
9.3.5 - Iluminação;

9.4 - Cada critério de avaliação receberá uma pontuação, sem fracionamento, que irá de 05 (cinco) a 10 (dez).

10. DO RESULTADO FINAL
10.1 - O resultado final será anunciado no dia 22 de dezembro de 2016, no website do concurso (www.euamoonatal.com.br) e nos
meios de Comunicação da Prefeitura do Recife.
11. DA PREMIAÇÃO
11.1 - Na categoria Rua, a Prefeitura do Recife disponibilizará, no dia 31 de dezembro de 2016, para a primeira colocada, festa de
réveillon com a apresentação de 02 (duas) bandas e show pirotécnico, conforme item 11.1.1. Para a segunda e terceira colocadas a
Prefeitura do Recife disponibilizará para cada uma, festa de réveillon com a apresentação de 01 (uma) banda conforme item 11.1.2.

Secretaria de Turismo e Lazer________________________________________
Secretário ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade________________________________________
Secretária INAMARA SANTOS MELO
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11.1.1 - A festa de réveillon da primeira colocada será composta de:
Estrutura de Palco completa;
Som;
Iluminação de palco;
Banheiros químicos (06 unidades);
01 Banda para abrir a festa;
Show com 01 banda principal;
Show pirotécnico na hora da virada;
(evento totalizado em 03 horas de duração).

11.1.2 - A festa de réveillon da segunda e terceira a colocada será composta de:
Estrutura de Palco completa;
Som;
Iluminação de palco;
Banheiros químicos (06 unidades);
Show com 01 banda;
(evento totalizado em 03 horas de duração).

11.2 - Na categoria Casa Residencial, a Prefeitura do Recife disponibilizará o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a primeira
colocada; R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda colocada e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a terceira colocada.
11.3 - Na categoria Prédio Residencial, a Prefeitura do Recife disponibilizará o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a primeira
colocada; R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda colocada e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a terceira colocada.
11.4 - Na categoria Estabelecimento Comercial, a Prefeitura do Recife disponibilizará o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
a primeira colocada, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda colocada e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a terceira colocada.
11.5 - Na categoria Praça Adotada, a Prefeitura do Recife disponibilizará o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a primeira
colocada, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda colocada e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a terceira colocada.
11.6 - Não será permitida a troca dos prêmios por qualquer outro bem.
11.7 - A Prefeitura do Recife, direta ou indiretamente por seus colaboradores, não se responsabilizará por fatores extrínsecos ao seu
controle que venham a impossibilitar a premiação. Na impossibilidade de premiação de um eventual vencedor, mesmo que por moti-
vo de caso fortuito e força maior, o mesmo será automaticamente desclassificado.

11.8 - As despesas decorrentes com as premiações correrão por conta de Dotação Orçamentária própria.
12. DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO
12.1 - Para o recebimento da premiação os Participantes vencedores deverão apresentar até o dia 29 de março de 2017 a docu-
mentação específica de cada categoria inscrita. Após esse prazo, o Participante vencedor não poderá receber o prêmio.
12.1.1 - Na categoria Casa Residencial, o Participante vencedor deverá apresentar situação regular pertinente à pessoa física, con-
forme documentação abaixo:
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
Cédula de Identidade Brasileira - RG;                                                          
Comprovante de residência;
PIS, PASEP ou INSS;
Domicílio bancário (cópia do cartão de conta corrente ou cheque);
Cartão de Inscrição Municipal - CIM (se for o caso).

12.1.2 - Na categoria Prédio Residencial, o Participante vencedor deverá apresentar situação regular pertinente à pessoa jurídica,
conforme documentação abaixo:
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (do síndico);
Cédula de Identidade Brasileira - RG (do síndico); 
Comprovante de residência (do síndico);
Regimento Interno e Ata de Posse (do síndico);
Certidões Negativas de débito junto as Fazendas Municipal, Estadual e Nacional;
Certidão Negativa de débito junto ao FGTS;
Certidão Negativa de débito Trabalhista - CNDT;
Domicílio bancário (comprovante bancário informando conta corrente especifica para recebimento do valor ou cópia do cartão de
conta corrente ou do cheque);
Cadastro de Inscrição Municipal - CIM.

12.1.3 - Na categoria Estabelecimento Comercial, o Participante vencedor deverá apresentar situação regular pertinente à pessoa
jurídica, conforme documentação abaixo:
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (do sócio administrador);
Cédula de Identidade Brasileira - RG (do sócio administrador); 
Comprovante de residência (do sócio administrador);
Contrato Social;
Certidões Negativas de débito junto as Fazendas Municipal, Estadual e Nacional;
Certidão Negativa de débito junto ao FGTS;
Certidão Negativa de débito Trabalhista - CNDT;
Domicílio bancário (comprovante bancário informando conta especifica para recebimento do valor e cópia cartão ou do cheque);
Cadastro de Inscrição Municipal - CIM.

12.1.4 - Na categoria Praça adotada, o Participante vencedor deverá apresentar situação regular pertinente à pessoa jurídica, con-
forme documentação abaixo:

Termo de Adoção;
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (do sócio administrador);
Cédula de Identidade Brasileira - RG (do sócio administrador); 
Comprovante de residência (do sócio administrador);
Contrato Social;
Certidões Negativas de débito junto as Fazendas Municipal, Estadual e Nacional;
Certidão Negativa de débito junto ao FGTS;
Certidão Negativa de débito Trabalhista - CNDT;
Domicílio bancário (comprovante bancário informando conta especifica para recebimento do valor e cópia cartão ou do cheque);
Cadastro de Inscrição Municipal - CIM;

12.2 - O vencedor que tiver débitos junto ao município não poderá receber a premiação.

13. DA DIVULGAÇÃO E DIREITO DE IMAGEM
13.1 - A divulgação do Concurso será efetuada pela Prefeitura do Recife, através dos meios de comunicação da Prefeitura (facebook,
site, twitter, instagram) e pelo website do concurso (www.euamoonatal.com.br).
13.2 - No ato da adesão ao Concurso e anuência ao presente Regulamento, através de sua inscrição, o Participante concede à
Prefeitura do Recife os direitos de uso de imagem para divulgação e acervo, que poderá ocorrer via rádio e/ou televisão de qualquer
espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal existentes, exemplificativa-
mente UHF, VHF, cabo, MMDS, IPTV, fibra ótica e satélite), bem como através da Internet e mídia impressa (revistas e jornais).
13.3 - A exposição / ativação de marcas, bem como comercialização de produtos, depende de aprovação prévia da Prefeitura do
Recife.
14. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos a este regulamento serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - O Participante se compromete, desde já, a manter absoluto e irrestrito sigilo com relação a informações confidenciais even-
tualmente recebidas.
15.2 - Este Regulamento poderá ser alterado pela Prefeitura do Recife tantas vezes quantas necessárias, garantida a sua divulgação
de forma eficaz a critério, também, da Prefeitura Municipal do Recife.
15.3 - A mecânica do presente concurso tem toda a sua estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e software manti-
dos em ambiente reservado e seguro, controlados por empresa independente especializada em auditoria de sistemas.
15.4 - A Prefeitura do Recife, direta ou indiretamente por seus colaboradores, se reserva o direito de efetuar toda e qualquer ação
corretiva que se aplique às ações de terceiros que venham a interferir no bom funcionamento do website do concurso.
15.5 - Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a Prefeitura do Recife, direta ou indiretamente por seus
colaboradores, não tem como garantir que o acesso aos seus sites ou portais esteja livre de invasões, interrupções ou suspensões
ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos, casos de força maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu con-
trole, se eximindo de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.
15.6 - Não poderão participar deste concurso funcionários dos órgãos e das secretarias da Prefeitura do Recife, bem como fun-
cionários e prestadores de serviços de quaisquer empresas direta ou indiretamente envolvidos na organização do concurso.
15.7 - Poderá a Prefeitura do Recife, de acordo com o seu exclusivo critério, a qualquer tempo, inclusive após iniciado o concurso,
interromper e/ou cancelar a sua realização, hipótese em que não será devido aos Participantes qualquer tipo de reparação ou ind-
enização.
15.8 - A inscrição para este concurso implicará na concordância total e incondicional com todos os itens deste Regulamento, bem
como no cumprimento de todas as regras do concurso oportunamente divulgadas pela Prefeitura do Recife, sendo que o preenchi-
mento do campo com o texto "Li e concordo com os termos do Regulamento" é considerado, para todos os fins de direito, como
aceitação, via Web, de todos os termos e condições do presente Regulamento.
15.9 - Fica eleito o Foro da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento,
desistindo as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Qualquer disputa que surja em virtude do presente Termo será
regulada pela Legislação Brasileira.
Recife, 11 de novembro de 2016.

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA
Secretário de Turismo e Lazer

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA DE SANEA-
MENTO DO RECIFE - SANEAR E O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE SANEAMENTO, COM A INTERVENIÊNCIA DA
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
OBJETO: Constitui objeto deste Sétimo Termo Aditivo ao Convênio acima identificado, a inclusão das alterações das metas do Plano
de Trabalho e da Cláusula Oitava para permitir o repasse de mais R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ao PRIMEIRO CONVE-
NENTE pela SEGUNDA CONVENENTE, visando o pagamento da execução das obras e serviços de engenharia, desapropriações,
gerenciamento de obras e trabalho técnico social que se fizerem necessários, vinculados ao escopo deste convênio, conforme Plano
de Trabalho, parte integrante e inseparável deste instrumento.
BASE LEGAL: artigo 116 c/c art. 57, I e §1º, II do mesmo artigo ambos da Lei Federal nº 8.666/93;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 30/06/2017;

VALOR GLOBAL: O valor global deste convênio passará para R$ 36.800.000,00 (trinta e seis milhões e oitocentos mil reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária nº 2301.17.512.1.220.1.252 e 2301.15.451.1.333.1.579, Elemento de Despesa
nº 4.4.90.35, 4.4.90.51 e 4.4.90.93, na Fonte nº 0102;
ORIGEM DO RECURSO:  Convênios e Acordos a Fundo Perdido.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA DE SANEA-
MENTO DO RECIFE - SANEAR E O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE SANEAMENTO, COM A INTERVENIÊNCIA DA
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Espécie: 6º Termo Aditivo ao Convênio de nº 001/2012;
OBJETO: Constitui objeto deste Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2012 supracitado, a prorrogação do prazo de vigência por
mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 01/07/2016 e termo final o dia 30/06/2017;
Recursos Orçamentários: Dotação Orçamentária nº 2301.17.512.1.220.1.252 e 2301.17.512.1.220.1.579, Elemento de Despesa nº
4.4.90.35, 4.4.90.51 e 4.4.90.93 e Fonte nº 0100;
BASE LEGAL: Art. 57, II e §2º da Lei nº 8.666/1993.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES COM RECURSOS INTERNACIONAIS - CELRI

AVISO DE RESULTADO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2016 - CELRI - Licitação nº BB - 646590 - Objeto: Registro de preços para aquisição de col-
chonetes, sob as normas do Banco Mundial, para atender à Secretaria de Educação. Resultado Final da Empresa Habilitada e declar-
ada vencedora: MRG PASCUALINI E CIA LTDA, CNPJ: 10.612.480/0001-03, Valor: R$ 138.488,80. Outras informações pelos sítios
eletrônicos www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ou pelo fone (81) 3355-8841/9155. Recife, 10 de novembro de 2016.
Camila Souza, Pregoeira.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES COM RECURSOS INTERNACIONAIS - CELRI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016 - BB nº 650.631 - CELRI - Objeto: Registro de preço para aquisição de material expediente,
em 07 (sete) lotes, sob as normas do Banco Mundial, para atender à Secretaria de Educação. Comunicamos a realização da aber-
tura da sessão designada para o dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2016 às 11:00 horas e a disputa para a mesma data às 15:00
horas - HORÁRIO DE BRASÍLIA no site eletrônico do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br - Acesso Identificado. Edital e out-
ras informações pelos sites www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou pelo fone (81) 3355-8841/9155. Recife, 10 de novem-
bro de 2016. Camila Souza. Presidente e pregoeira.

SECRETARIADE FINANÇAS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO Nº 004/2016

1. Objeto: 
O objeto do presente Termo de Inexigibilidade é a Contratação do Professor Rossini de Azevedo Medeiros, para ministrar, através

da Escola de Governo da Prefeitura do Recife, o Curso FACILITADOR EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA, para 16 (dezesseis) partic-
ipantes, a ser realizado no período de 16 a 25 de novembro de 2016. 

2. Prazo: 

A vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, a partir de sua assinatura.

3. Dotação Orçamentária:

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
3101.04.128.2.160.2.100.3.3.90.39 - Fonte 122.

4. Justificativa da Inexigibilidade:

A inexigibilidade tem sua justificativa com base no inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93, ancorado em especial no argumento de que se
trata da contratação de serviço técnico especializado, nos termos do art. 13 da Lei nº 8666/93, de natureza singular e com profis-
sional de notória especialização.
No caso sob análise, a inviabilidade de competição decorre por ser um serviço único e incontestavelmente, o mais adequado à
Administração para promover capacitação de servidores para atuarem como facilitadores de ações educacionais na instituição, visan-
do potencializar a gestão do conhecimento e a aprendizagem no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a contratação do curso em
epígrafe demonstra a preocupação e o zelo da presente gestão desta Prefeitura da Cidade do Recife em ofertar ao seu corpo labo-
ral o que há de melhor no mercado no nível de propagação de conhecimento.
Outro fator determinante é que, o professor ROSSINI DE AZEVEDO MEDEIROS é um profissional com experiência ímpar na for-

mação educacional,  graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, especialista em Gestão de Equipes/Dinâmica de
Grupos pela Universidade Católica de Pernambuco em associação com o LIBERTAS/PE. 

5. Fundamentação Legal: 
A presente Inexigibilidade está respaldada nos termos do art. 13 c/c  art. 25, II, ambos da Lei 8.666/93, devidamente justificada

nos autos do processo.

6. Razão da Escolha do Prestador do Serviço: 
O Professor Rossini de Azevedo Medeiros é um profissional que presta ensinamentos de qualidade à sociedade, possuindo exce-
lentes referências pelos serviços prestados a diversos órgãos deste país, sem qualquer mácula que venha a enodar sua honrosa cát-
edra, atendendo, convenientemente, ao pretendido pela Administração, nos termos do art. 13 c/c art.25, II, ambos da Lei nº 8666/93. 

7. Do Pagamento:
O valor total da proposta, no montante é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para realização de uma turma de até
16 (dezesseis) pessoas, será pago em uma única parcela, no prazo de cinco dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal devida-
mente atestada pelo servidor responsável.Recife, 07 de novembro de 2016 Anna Araruna Gibson Gerente Administrativo-Financeira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS

RESULTADO DA LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 016/2016-CPLM. Pregão Eletrônico nº 015/2016. BB nº 649.841. Compras: Registro de Preços, com validade
de 12 (doze) meses, para aquisição de garrafões plásticoss para água mineral, capacidade de 20 litros - 02 (dois) lotes, totalizando
2 (dois) itens para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Empresa habilitada e declarada vencedora (licitante/lotes
adjudicados): ULTRAMIX LTDA - 18.275.089/0001-64, com valores globais de R$ 102.600,00 e R$ 34.200,00, respectivamente.
Recife, 11 de novembro de 2016. Vanessa Eufrásio Bezerra. Pregoeira.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EMLURB - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2016 - CLI EMLURB - CONCORRÊNCIA N° 009/2016 - Objeto: Recolhimento, tratamento e dis-
posição final ambientalmente correto de líquidos oriundos do Aterro desativado da Muribeca sob a responsabilidade da EMLURB. O
Presidente da Comissão de Licitação da EMLURB, torna público o resultado do Julgamento da Habilitação, declarando: INABILITA-
DA a empresa WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., por não atender às exigências previstas nos itens 6.1, 6.3.a, 7.2 do Termo de
Referência e os itens 3.1.1, 3.2 e 10.4.4 do Edital. E, HABILITADA a empresa ECOPESA AMBIENTAL S/A. Fica aberto o prazo recur-
sal previsto no inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Recife, 11 de novembro de 2016. Marco Antonio de Araújo Bezerra -
Presidente da Comissão de Licitação.

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2016 - CLI EMLURB - TOMADA DE PREÇOS N° 006/2016 - Objeto: SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DE ESCADARIAS EXECUTADA EM CONCRETO, COM CANALETA DE DRENAGEM, NA RUA CHAGAS FER-
REIRA - DOIS UNIDOS. O Presidente da Comissão de Licitação da EMLURB, torna público o resultado do Julgamento Final,
declarando VENCEDORA a empresa: GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 10.811.370.0001-62, com proposta no valor global
de R$ 298.440,34 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos). Recife, 11 de novembro
de 2016. Marco Antonio de Araújo Bezerra - Presidente da Comissão de Licitação.

GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 003/2016 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - DECISÃO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do centro profissionalizante da mulher
da Imbiribeira, no Município de Recife. À vista do que consta nos autos, a Comissão Especial de Licitação resolveu CLASSIFICAR,
por ordem de menor preço global, a seguinte licitante: 1o Lugar: ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - R$
142.021,33, bem como DESCLASSIFICAR a empresa OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA por descumprimento do item 15.2
combinado com os itens 15.6 e 15.7. 

Recife, 11 de novembro de 2016
CARMEN ARAUJO

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE SAÚDE

Licitação________________________________________

Secretaria de Saneamento________________________________________
Secretário ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA


