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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 009/2016 PROCESSO Nº 018/2016 
LICICITAÇÃO Nº 628489

Homologação do Pregão Eletrônico Nº 009/2016, para Locação de 
trator de pneus, com tratorista, tração 4x4, com grade aradora, com no 
mínimo 14 discos, carroça de madeira com no mínimo 02 (dois) eixos 
com 04 (quatro) pneus, potência mínima do motor de 80 cv. A 
contratada deverá se responsabilizar pela manutenção preventiva e 
corretiva do trator. Combustível será por conta do contratante, e 
adjudicação do seu objeto da seguinte maneira: LOTE1: VENEZA 
CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELEI-EPP CNPJ: 
15.803.425/0001-06, pelo valor de R$ 15.880,00 (quinze mil 
oitocentos e oitenta reais). 
  
Lagoa do Ouro, 31/05/2016. 
  
VANDERLÉA SIMÃO DO NASCIMENTO
Secretaria de Agricultura 

Publicado por:
Silvia de Oliveira Torres Machado 

Código Identificador:74392721 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE LAGOA DOS GATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO

Sr. Raniere Geovane Marques Simões

Advogado do Município da Lagoa dos Gatos. 

  
Comunicamos que em 20 de maio de 2016, foi instalada a Comissão 

de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria GP 

n° 233/2016, para apurar as irregularidades relatadas no PAD N° 

001/2016, onde consta o nome de V. Sa. na condição de possível 

responsável pelas irregularidades apontadas. 

Informamos-lhe, para os devidos efeitos legais, que lhe é garantido 

pelo art. x do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 

Pernambuco, acompanhar o processo desde o início dos trabalhos da 

Comissão, pessoalmente ou por intermédio de procurador, requerer 

cópias de documentos, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir 

provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 

pericial. 

Por fim, assinalamos que os trabalhos serão desenvolvidos na 

Secretaria de Administração Municipal da Lagoa dos Gatos, situada 

na Avenida Sete de Setembro, 44, Centro, Lagoa dos Gatos-PE, no 

horário de expediente.

  
Lagoa dos Gatos, 31 de maio de 2016. 
  
INALDO SOARES TORRES JUNIOR
Presidente da CPAD  

Publicado por:
Bárbara de Oliveira Cunha Soares 
Código Identificador:7A0E81B6 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MIRANDIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
ERRATA - AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016 

- PREGÃO PRESENCIAL 030/2016

ERRATA 
Na publicação do dia 30/05/2016 
Onde lia-se data da sessão: 13/06/2016
Leia-se data da sessão: 14/06/2016

As demais informações permanecem inalteradas. 
  
JOÃO BATISTA GOMES MARIANO
Pregoeiro 

Publicado por:
Edna Sousa Ferreira 

Código Identificador:BF756371 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
ERRATA - AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO 041/2016 - 

PREGÃO PRESENCIAL 031/2016

ERRATA 
Na publicação do dia 30/05/2016 
Onde lia-sedata da sessão: 13/06/2016
Leia-sedata da sessão: 14/06/2016
As demais informações permanecem inalteradas. 
JOÃO BATISTA GOMES MARIANO
Pregoeiro 

Publicado por:
Edna Sousa Ferreira 

Código Identificador:1D78B66D 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 003/2016 – SMS

Ementa: abrir processo seletivo público simplificado 
para reposição de 02 profissionais farmacêuticos no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Moreno 

  
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, e, 
  
Considerando a necessidade de reposição do quadro de profissionais 
atuando nas ações serviços de saúde no âmbito da Assistência 
Farmacêutica, essencialmente de responsabilidade municipal; 
  
Considerando, a necessidade em manter os programas federais 
implantados no município, em especial o Programa Farmácia Popular 
do Brasil, que de acordo com a Resolução nº 328, de 22 de julho de 
1999, que dispõe sobre os requisitos mínimos exigidos para a 
disposição de produtos de interesse da saúde em farmácias e 
drogarias, tais estabelecimentos devem manter procedimentos 
operacionais escritos para todas as suas atividades técnico-
administrativas, garantindo a execução desses procedimentos como da 
responsabilidade dos farmacêuticos da unidade da Farmácia Popular 
do Brasil; 
  
Considerando a obrigatoriedade de um farmacêutico gerente 
responsável técnico e um farmacêutico corresponsável no quadro de 
colaboradores do programa Farmácia Popular do Brasil, segundo o 
manual básico do Programa elaborado pelo Ministério da Saúde, para 
atender na prestação de uma adequada assistência farmacêutica com a 
orientação sobre os cuidados com a saúde e o uso correto dos 
medicamentos, conforme adendo G do manual básico do Programa 
Federal; 
  
Considerando a obrigatoriedade da presença de farmacêuticos 
durante todo o horário em que as farmácias populares do Brasil 
estiverem abertas ao público como uma das estratégicas adotadas no 
sentido de orientar quanto ao uso adequado dos medicamentos e 
promover educação sanitária acerca da sua utilização racional; 
  
Considerando que de acordo com o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado para o município do Moreno determina a 
presença do profissional farmacêutico desenvolvendo a devida 
assistência à população durante o funcionamento do estabelecimento 
farmacêutico; 
  
Considerando a lei nº 5.991/73 estabelece que as farmácias e as 
drogarias tenham, obrigatoriamente, a assistência de técnico 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 003/2016 – SMS

Ementa: abrir processo seletivo público simplificado 
para reposição de 02 profissionais farmacêuticos no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Moreno 
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responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia (art. 15, 
"caput"); 
  
Considerando que o art. 24 da lei 3.820/60 determina que as 
empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são 
necessárias atividades de profissional farmacêutico, deverão provar, 
perante os Conselhos Regionais e Federal que essas atividades sejam 
exercidas por profissionais habilitados e registrados; 
  
Considerando que 02 profissionais farmacêuticos solicitaram 
exoneração por motivos pessoais e particulares, sendo um deles a 
farmacêutica corresponsável da Farmácia Popular do Brasil e o outro 
servidor responsável pela farmácia da Policlínica Beiró Uchôa; 
Considerando o retorno do serviço de pronto atendimento às urgências 
e emergências na Policlínica Beiró Uchôa, onde serão utilizados 
medicamentos controlados e injetáveis, sendo imprescindível a 
presença de um farmacêutico responsável pela sua dispensação; e 
Considerando a portaria SMS nº 002/2016, de 26 de maio de 2016 que 
definia comissão de processo de seleção simplificada para reposição 
de pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Moreno, 
resolve:
  
Art. 1º Abrir processo de Seleção Pública Simplificada para 
contratação temporária por excepcional interesse público de 02 (dois) 
profissionais farmacêuticos para atuarem na área de saúde, visando à 
reposição de pessoal junto a Farmácia Popular do Brasil e a Farmácia 
do Serviço de Pronto Atendimento Beiró Uchôa. 
  
Art. 2º Determinar que a seleção pública simplificada para 
contratação temporária dos profissionais de saúde, para atender 
situação de excepcional interesse público da Secretaria de Saúde do 
Município do Moreno, tenha a validade de 01 (um) ano, prorrogável 
por igual período a contar da data de homologação do resultado final. 
  
Art. 3º Definir a normatização, organização e execução do processo 
público de seleção simplificada em edital anexo a esta portaria. 
  
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
  
Moreno, 31 de maio de 2016. 
  
GEÓRGIA MARIA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde 
  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MORENO
Edital nº 01/2016
Seleção Pública Simplificada para reposição de 02 profissionais 
farmacêuticos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
  
Capítulo I – Das Disposições Gerais
  
– O presente Edital visa à seleção pública simplificada para 
contratação por excepcional interesse público de 02 (dois) 
profissionais farmacêuticos da área de saúde, em caráter temporário 
por um período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual 
período, a critério da administração municipal nos termos da 
Legislação específica, com o objetivo de suprir a necessidade de 
reposição de quadro de para execução de serviços públicos essenciais 
de saúde do Município do Moreno-PE. 
– A inscrição será presencial ou por e-mail 
moreno.selecao2016@gmail.com mediante preenchimento da ficha no 
modelo definido no anexo I deste edital; 
– o processo de seleção pública simplificada obedecerá ao 
cronograma detalhado no anexo II deste edital. 
  
Capítulo II – Da Avaliação Curricular dos Candidatos
  
2.1 – Desde que preenchidos os requisitos básicos, será realizada 
avaliação de currículo comprovado entregue pelo candidato no ato da 
inscrição, onde para efeito de pontuação e classificação, até o número 
máximo de vagas disponíveis. 
  

2.3 – A avaliação curricular dos candidatos dos inscritos na Seleção 
Pública Simplificada obedecerá aos critérios de pontuação de acordo 
com o quadro abaixo: 
  

Titulação (não cumulativo)
Pontuação

(Valor Unitário)
Pontuação

(Valor Máximo)

Diploma devidamente registrado no MEC ou habilitado 
legal equivalente de conclusão de curso pós-graduação 
stricto sensu, em nível de doutorado, concluído na área 
específica do cargo pretendido, obtido até a data da 
entrega dos títulos. 

03 03 

Diploma devidamente registrado no MEC ou habilitação 
legal equivalente de conclusão de curso de pós-graduação 
stricto sensu, no nível de mestrado concluído na área 
específica do cargo pretendido, obtido até a data da 
entrega dos títulos. 

02 02 

Certificação de curso pós-graduação lato sensu, no nível 
de especialização, com carga horária mínima de 360 
h/aula, na área pretendida ou em saúde pública, obtido até 
a data de entrega dos títulos. 

01 01 

Tempo de experiência profissional na área do cargo 
pretendido por documento autenticado. 

02 (dois) pontos por 
ano completo de 

exercício do cargo. 
12 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 18 

  
2.4 – Outras informações sobre a avaliação curricular:
Os comprovantes de conclusão, os certificados acadêmicos e os títulos 
deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida pelo MEC 
(Ministério da Educação); 
Cada título será computado uma única vez; 
Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de 
posse do Diploma, serão aceitas Certidões ou Declarações de 
conclusão, assinados por representante legal da instituição de ensino e 
com firma reconhecida em cartório. 
Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado; 
A comprovação de experiência profissional dar-se-á através de cópia 
dos documentos abaixo, não sendo necessária autenticação em 
cartório dos meses, desde que seja apresentado o original para 
comprovação e autenticação por servidor público: 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou; 
Certidão e/ou Declaração de tempo de serviço público pela Unidade 
de Gestão de Pessoas da instituição em que trabalha ou trabalhou, no 
caso de servidor ou empregado público ou: 
Certidão e/ou declaração, assinada pelo dirigente máximo da entidade 
à qual o candidato se vincula formalmente, no caso de experiência 
como contratado. 
  
Capítulo III - Das vagas e requisitos dos cargos
  
3.1 - As vagas para reposição do quadro serão as contidas no quadro 
abaixo, bem como os requisitos para participação no processo 
seletivo. 
3.2 - Quadro de vagas por cargo, salários e requisitos da função: 
  

Função Vagas
Salários + 

Gratificações (R$)
Requisitos da função, carga horária e área de 

atuação na saúde.

Farmacêutico 
Corresponsável da 

Farmácia Popular do 
Brasil 

01 
R$ 1.400,00+ 

200,00 

Formação em Farmácia com inscrição no 
Conselho de Classe, com carga horária de 30 horas 
semanais, para atuação como gerente no Programa 
Farmácia Popular do Brasil, conforme a Portaria 
GM 971/2012. 

Farmacêutico 01 R$ 900,00 

Formação em Farmácia com inscrição no 
Conselho de Classe, com carga horária de 20 horas 
semanais, para atuação como responsável pela 
farmácia do Serviço de Pronto Atendimento 
Beiró Uchôa.

TOTAL DE VAGAS 02

  
Capítulo IV – Da Classificação e Publicação

4.1 - Em caso de empate para efeito de classificação será considerada 
a de maior idade. 
  
4.2 – O resultado da Seleção Pública Simplificada será afixado no 
Quadro de Avisos da Secretaria Municipal de Saúde e pelo Diário 
oficial do município. 
  
Moreno, 31 de maio de 2016 

  
GEÓRGIA MARIA DE ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde 
  

www.pciconcursos.com.br
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Anexo I – Ficha de Inscrição do processo público simplificado 
  
Ficha de Inscrição nº ________/2016 - Processo seletivo público

Cargo 
Pretendido:

  

Dados Pessoais

Nome completo:   

Carteira de 
Identidade: 

  Órgão Expedidor/U.F:   

Data de Expedição: ___/___/___ Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

Data de 
Nascimento: 

___/____/____ Naturalidade: U.F:   

Parente na 
Instituição? 

Sim ( ) Não ( ) Grau de Parentesco: 

Graduação em:   

Endereço para contato:

Telefones: Residencial:   Celular:   Comercial:   

E-mail:   

Declaro estar ciente e concordar com as normas do processo para seleção, conforme edital n.º 001/2016, 
bem como da não conferência da documentação pelo receptor do currículo. 

Data: Assinatura do candidato 

  
Cargo Pretendido:

Nome do Candidato

Edital nº 
001/2016

Inscrição nº Recebido em: / / 2016

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios.

Assinatura do receptor

  
Anexo II
Cronograma do Processo Seletivo Público
  

Atividades Datas

Inscrição 31 de maio a 07 de junho 

Análise de currículo 08 de junho 

Publicação do resultado preliminar 09 de junho 

Prazo Recursal para recebimento e respostas 10 a 14 de junho 

Resultado Final 15 de junho 

Publicado por:
Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo 

Código Identificador:428C8B2B 

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 016/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 
001/2016 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO 
AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DO 
MORENO, VINCULADOS AO INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. A 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que a 
sessão inaugural da licitação referenciada, anteriormente designada 
para o dia 02/06/2016 às 09h00min, FOI ADIADA sine die, face a 
necessidade de regularização e readequação dos termos processuais e 
editalícios. Após as adequações necessárias, será publicado o novo 
aviso com a data de realização do certame. 
  
Moreno, 31 de Maio de 2016.  
  
ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA.
Presidente  
CPL/PMM.  

Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira 

Código Identificador:1A316710 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE OLINDA

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE 
LICITAÇÃO - COPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016- P.L. Nº 9001/2016-CEL

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 – P.L. Nº 9001/2016-PMO.
Tendo em vista a intensa precipitação pluviométrica que se abateu 
sobre a área da Região Metropolitana do Recife, notadamente no 
Município de Olinda a sessão inaugural do processo em epígrafe que 
estava marcada para às 09:30 horas do dia 30/05/2016 e que não foi 
realizada, fica adiada para o dia 02/06/2016 no mesmo local e 
horário. Maiores informações na sede da UPL, sita à Avenida Santos 
Dumont, nº 177, 1º andar, Varadouro, Olinda/PE, CEP 53-010-230, 
ou através do Fone/Fax: (81) 3439-3593/3439-9417 no horário das 
8:00 às 14:00 horas, de segunda à sexta-feira ou ainda por E-mail:  
pmocopal@hotmail.com. 
  
Olinda, 31 de maio de 2016. 
  
RICARDO ANTONIO DE BARROS LEITE
Presidente da CEL 

Publicado por:
Pedro Ferreira da Silva Neto 

Código Identificador:86352096 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 082/2016

Declara luto oficial. 
  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLINDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, VI da Lei Orgânica do 
Município de Olinda, e 
  
CONSIDERANDO o falecimento, ocorrido no dia de hoje, de 
Alexsandra de Moraes, João Victor de Moraes e Bárbara de Moraes, 
moradores do Município de Olinda vitimados em consequência de 
acidente relacionado às intensas chuvas que recaíram sobre a cidade; 
  
CONSIDERANDO o enorme sentimento de pesar causado em toda a 
comunidade olindense pelo referido fato, 
  
DECRETA
  
Art. 1º É declarado luto oficial em todo o Município, por três dias, a 
partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento, no dia de hoje, 
de Alexsandra de Moraes, João Victor de Moraes e Bárbara de 
Moraes. 
  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio dos Governadores, Gabinete do Prefeito, Olinda, 30 de 
maio de 2016. 
  
RENILDO CALHEIROS
Prefeito  

Publicado por:
Wagner Santos de Souza 

Código Identificador:4C1B5B60 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
APR 060/2016

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - 
APR 

  
Unidade Gestora do RPPS: 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA 
  
Nº / ANO: 060/2016
VALOR (R$): 386.687,78
Data: 01/04/2016
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução 3922/2010, Art 7º, 
inciso I, Alínea B 

  

www.pciconcursos.com.br


