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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2017 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial 
e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao 
Pregão Presencial nº 00061/2017, que objetiva: contratação de 
empresa para um Registro de Preços para Aquisição de Fogos 
de Artifícios para abrilhantar as festividades municipais da 
cidade de Itabaiana PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de:  
ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME – CNPJ: 
26.601.495/0001-06 - R$ 11.913,50;  
JOAREZ SOUZA DO O - ME – CNPJ: 10.427.090/0001-55 - R$ 
650,00.  

Itabaiana - PB, 28 de Dezembro de 2017.  
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA - Prefeito. 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 
00012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2017 

 A Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, e em conformidade com o 
resultado do Pregão Presencial nº 00061/2017, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8666/93, dos 
Decretos 7.892/2013 (Federal) e das demais normas aplicáveis, 
torna público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
00012/2017 oriundo do Pregão Presencial 00061/2017, 
Objetivo: contratação de empresa para Aquisição de Fogos de 
Artifícios para abrilhantar as festividades municipais da cidade 
de Itabaiana PB; 
 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ nº 
09.072.430/0001-93. 
Ficam registrados os seguintes preços: 

VENCEDOR: ADEMIR LOURENCO DE AMORIM – ME 

CNPJ: 26.601.495/0001-06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 GIRÂNDOLA 
1080 TIROS 

OURO PÇ 15 150,00 2.250,00 

2 GIRÂNDOLA 
1080 TIROS 
MISTOS 

OURO PÇ 10 149,00 1.490,00 

3 TORTA UFC 140 
TUBOS, 1,5 
CORES 

TIZIU PÇ 5 699,00 3.495,00 

4 KIT MORTEIRO 
12 TUBOS DE 3" 

TIZIU PÇ 10 149,00 1.490,00 

5 KIT MORTEIRO 
09 TUBOS DE 4" 

TIZIU PÇ 10 149,00 1.490,00 

6 FOGUETES 
TIROS 12X1 CX 
COM 06 
UNIDADES 

GLOBO CX 100 9,99 999,00 

7 FOGUETES 
TIROS 19X4 CX 
COM 06 
UNIDADES 

OURO  CX 50 13,99 699,50 

TOTAL  11.913,50 

  

VENCEDOR: JOAREZ SOUZA DO O - ME 

CNPJ: 10.427.090/0001-55 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

8 FOGUETES 
REPRISE DE 
CORES CX COM 
06 UNIDADES 

TIZIU CX 50 13,00 650,00 

TOTAL  650,00 

 Itabaiana - PB, 28 de Dezembro de 2017 
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – Prefeito 

 
 

Portaria Nº 247/2017 – GP 
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O COMITÊ GESTOR 

DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DE ITABAIANA-PB 

 O Exmo. Sr. Lúcio Flávio Araújo Costa, Prefeito 
Constitucional do Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 55, Lei 
Orgânica do Município Constituições Federal, Estadual e 
legislação de regência. 
 CONSIDERANDO os termos do Plano de Contingência 
de Defesa Civil, e demais normativos legais da espécie, cuja 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC é 
vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente. 
 CONSIDERANDO a criação do Comitê Gestor do 
Plano de Contingência e suas atribuições aqui especificadas. 
RESOLVE: 
 Art. 1º. Ficam NOMEADOS, os membros abaixo para 

compor o COMITÊ GESTOR DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
MUNICIPAL - CGPCM, para o período 2017/2020, com o 
objetivo de planejar, coordenar, supervisionar e deliberar sobre 
as ações e intervenções necessárias à prevenção e intervenção 
emergencial em caso de decretação de situação de emergência 
e calamidade pública em decorrência da seca ou qualquer outra 
intempérie climática ou geológica que fica constituído pelas 
seguintes representações: 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL 

Luis Francisco de Sousa Filho 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
CONTROLE AMBIENTAL 
Geraldo Minervino de Moraes 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

José Geraldo Oliveira de Sousa  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E SOCIAL  

Bruno Melo Costa 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Soraya Galdino de Araújo Lucena 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Neide Maria Silveira de Souza 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

João José da Silva 
REPRESENTANTE DO PODE LEGISLATIVO 
José Ubiratan Correia de Melo  
COORDENADOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Breno de Souza e Silva 
COORDENADOR DO SAMU 
Danilo Mendes Falcão 
PROCURADORIA MUNICIPAL 
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Maria Fabiana Barbosa da Veiga 
SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA 

Emilson Jose de Sousa 
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Aglair Lúcio de Oliveira 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
RURAIS DE ITABAIANA 

José Antônio da Silva 
Art. 2º. A Coordenação Executiva do CGPCM será exercida 

pelo DIRETOR DE DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
PESCA, e no seu impedimento eventual, pelo Secretário de 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Controle Ambiental.  
Art. 3º. A Secretária Executiva do CGPCM será exercida pela 

Coordenadora do PACS – Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde, por meio do CS que atua nas áreas afetadas. 
Art. 4º. São atribuições do Coordenador Executivo do CGPCM: 

I - organizar as atividades necessárias ao atendimento de 
situações de emergência ou calamidade pública em todo o 
Município; 
II - gerenciar as equipes de trabalho, bem como articular as 
medidas necessárias ao bom funcionamento das decisões do 
CGPCM; 
III - realizar reuniões bimestrais e extraordinárias, com intuito de 
deliberar sobre a organização dos trabalhos de atendimento às 
situações de emergência e calamidade pública provocada por 
intempéries climáticas ou geológicas; 
Art. 5º. As atribuições e responsabilidades dos órgãos do 

Comitê Gestor do Plano de Contingencia Municipal – CGPCM 
estão definidas na matriz de responsabilidades, anexo a esta 
Portaria. 
Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Itabaiana – PB, 28 de dezembro de 
2017. 

 
 

ANEXO A/1 
Portaria Nº 247/2017 – GP 
1. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC 

A COMDEC funciona como órgão central, encarregado de 
planejar, incentivar e coordenar medidas que visem a prevenir 
limitar ou corrigir as consequências de ocorrências emergenciais 
ou calamitosas, cuidando de difundir doutrina aos demais 
órgãos integrantes do sistema e prestando o necessário auxílio 
material e moral à população atingida. 
Compete à COMDEC entre outras atividades: 

a) Receber e registrar as solicitações da população na sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Controle 
Ambiental, realizar a triagem e orientar o solicitante quanto aos 
procedimentos e condutas, de acordo com a necessidade; 
b) Planejar e coordenar a atividade municipal de defesa civil; 
c) Promover o atendimento as solicitações, dando prioridade às 
intervenções preventivas com o abastecimento dos Pontos 
Cadastrados ou a cadastrar; 
d) Solicitar a cooperação de órgãos ou entidades municipais, 
para colaborarem na execução de atividade de defesa civil; 
e) Programar projetos para campanhas educativas, preventivas 
de mudança cultural, e de treinamento de voluntários com 
participação das Secretarias de Educação e Saúde.  
f) Manter intercâmbio com órgãos federais, estaduais e 
municipais de defesa civil; 
g) Manter contatos com o Instituto CLIMATEMPO, monitorando 
os impactos meteorológicos no Município, repassando ao 
responsável pelo CGPCM – Comitê Gestor do Plano de 
Contingência Municipal, bem como órgãos afins; 

h) Manter o Presidente e/ou Vice-Presidente do CGPCM – 
Comitê Gestor do Plano de Contingência Municipal, 
continuamente informados do quadro da situação em curso; 
i) Manter Boletins informativos, atualizados diariamente, para 
fins de divulgação à imprensa e à população, através do 
CGPCM – Comitê Gestor do Plano de Contingência Municipal e 
da Assessoria de Comunicação; 
j) Manter toda estrutura de material, equipamento, instalações e 
pessoal em condições de emprego para o atendimento público 
diário durante o tempo necessário; 
k) Gerenciar os recursos disponíveis e indicar os recursos 
materiais e humanos necessários à suplementação das 
atividades emergenciais da própria Coordenadoria; 
l) Indicar, para fins de intervenção do CGPCM – Comitê Gestor 
do Plano de Contingência Municipal, os locais que exigirem 
obras emergenciais, objetivando minimizar os impactos da seca; 
m) Assessorar o Prefeito, através do CGPCM – Comitê Gestor 
do Plano de Contingência Municipal, sob a ótica da Defesa Civil, 
quanto à necessidade da declaração de Situação de 
Emergência ou decretação do Estado de Calamidade Pública; 
n) Elaborar Relatórios, Formulário de Informações do Desastre 
(FIDE) para o encaminhamento a Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil da Paraíba – COMDEC-PB; 
2. CGPCM – Comitê Gestor do Plano de Contingência 
Municipal 

* Centralizar a coordenação de todas as atividades que 
envolvam os atendimentos às Situações de Emergência ou ao 
Estado de Calamidade Pública; 
* Coordenar os trabalhos da equipe multidisciplinar, prevista 
neste plano, destinada a apontar as necessidades de 
abastecimento emergenciais seletivas e de outras medidas que 
tenham a mesma prioridade; 
Organizar as atividades necessárias ao atendimento de 
riscos em todo o município; 

* Realizar reuniões bimestrais e extraordinárias, com intuito de 
deliberar sobre a organização dos trabalhos de atendimento às 
situações de risco provocado por intempéries climáticas; 
* Deliberar, ouvida a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
sobre o abastecimento emergencial dos Pontos de 
Abastecimento cadastrados ou a cadastrar; 
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE 

* Apoiar e dar suporte as ações da COMDEC; 
* Garantir a integração entre as Secretarias Municipais. 
* Coordenar, planejar, executar política de redução e prevenção 
de riscos nos locais afetados pela estiagem; 
* Executar ações e procedimentos técnicos relativos à área de 
engenharia e geologia pertinentes à implantação da política de 
redução e prevenção de risco no Município; 
* Elaborar e manter atualizado o diagnóstico das áreas de risco 
do Município localizadas em todo o território municipal; 
* Executar, em colaboração com as demais instâncias da 
Prefeitura envolvidas, ações de capacitação e mobilização 
social pertinentes à implantação da política de redução e 
prevenção de riscos do Município;  
* Dar encaminhamento, para providências cabíveis, os casos de 
remoção temporária e/ou definitiva em função de situação de 
risco; 
* Coordenar, executar e monitorar o reassentamento temporário 
e/ou definitivo de famílias removidas por obra pública, risco ou 
calamidades para fins de indenização e/ou reconstituição da 
nova moradia; 
* Promover vistorias e inspeções necessárias a esclarecimentos 
de Pontos de Abastecimento; 
* Realizar fiscalizações preventivas quanto à qualidade da água 
ou dos carros pipa ou das cisternas; 
* Orientar quanto às divergências entre vizinhos referentes à 
distribuição de água; 
* Coordenar o planejamento e a execução de construção de 
pontos de abastecimento; 
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* Providenciar a interdição, administrativa ou judicial, neste caso 
com intervenção da Procuradoria Municipal, dos pontos de 
abastecimento ou mesmo dos carros pipas que estiverem fora 
dos padrões de qualidade desejáveis. 
* Intensificar monitoramento para identificar as áreas de maior 
necessidade de abastecimento como prioritária, reportando a 
COMDEC os procedimentos adotados; 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE EM CONJUNTO COM AS 
DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

* Planejar, projetar, coordenar, fiscalizar e executar serviços de 
manutenção de infraestrutura municipal, constituída pelo 
sistema de abastecimento, incluindo os mananciais, 
reservatórios d’agua como, açudes, barreiros, tanques, 
cisternas, passagens molhadas, pontes, barragens 
subterrâneas, poços artesianos etc; 
* Coordenar a elaboração das políticas de controle urbano, 
habitação, estruturação urbana, saneamento básico e drenagem 
no Município e abastecimento; 
* Elaborar estudos, projetos e orçamentos de construção e 
executar as atividades necessárias à realização direta ou à 
fiscalização de construção, ampliações restauração e reforma 
de prédios e demais obras públicas, observando o critério de 
padronização dos vários tipos de trabalho e as prioridades 
fixadas em conjunto com as Secretarias Municipais e órgãos 
setoriais inclusive de depósitos de água, poços artesianos  etc; 
* Programar, supervisionar e executar o serviço de manutenção 
das estradas vicinais do município; 
* Assistir as demais Secretarias Municipais nos casos de obras 
de intervenção para redução e prevenção de dos efeitos 
danosos da seca, mantendo atualizado o banco de dados 
unificado das famílias beneficiadas pelos programas de 
habitação do Município; 
* Atuar, supletivamente, na área de estradas vicinais e caminhos 
de acesso a propriedades rurais; 
* Programar e supervisionar a execução dos serviços de 
limpeza, reparo, conservação e desobstrução de córregos, 
bacias, nascentes e demais mananciais, como o 
desassoreamentos dos açudes e barreiros; 
* Desenvolver campanha permanente de educação para 
limpeza pública, de forma a criar hábitos e conscientizar a 
população da importância de manter a cidade limpa, 
preservando os mananciais; 
* Atuar na fiscalização de locais degradados pela deposição 
clandestina de lixo; 
5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

* Fará a coordenação da triagem dos afetados e providenciará 
assistência: médica odontológica de emergência e 
hospitalização, quando necessária; 
* Prestará assistência médica-odontológica nos eventuais 
abrigos, em apoio a Coordenadoria de Assistência Social, da 
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social; 
* Providenciar vacinação e distribuição de medicamentos nas 
situações e locais em que tecnicamente tais procedimentos se 
fizerem necessários; 
* Fazer descontaminação nas áreas habitadas que tiverem sido 
inundadas e outras, que seu critério, possa vir a ser atingidas 
por focos de doenças, transmissíveis ou não; 
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO 

* Remanejar recursos materiais e humanos, em suplementação, 
para atendimento às demandas da COMDEC; 
* Manter veículos de transporte de passageiros e de carga para 
atendimento específico às situações emergenciais, mediante 
acionamento da COMDEC; 
7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
* Prestar colaboração nas Campanhas Educativas; 
* Ministrar, supletivamente, noções de autodefesa, conforme 
orientações da COMPEC, ao corpo discente aos pais de alunos, 
neste caso por ocasião das reuniões envolvendo pais e mestre; 

* Empenhar mediante solicitação, professores especializados 
para colaborar na administração de eventuais necessidades de 
orientação quanto ao abastecimento, armazenamento, 
racionamento e uso adequado dos recursos hídricos; 
* Disponibilizar e indicar prédios das unidades educacionais 
para a utilização dos eventuais depósitos de água para a 
distribuição coletiva emergencial. 
* Apoiar a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, na 
adoção de medidas, nos aspectos de entretenimento, 
diretamente ou por intermédio de terceiros, através das 
Secretarias Municipais de Cultura, Saúde e Desenvolvimento 
Urbano e Controle Ambiental. 
8. PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

* Prestar assessoramento e apoio técnico em matéria de 
natureza legal e jurídica; 
* Emitir pareceres nas consultas específicas que envolvem 
assuntos atinentes ao Sistema de Defesa Civil; 
* Preparar, nos casos cabíveis, as minutas de Declaração de 
Situação de Emergências ou de Decretação do Estado de 
Emergência e Calamidade Pública, com a colaboração da 
Coordenadoria de Defesa Civil; 
* Acionar o Poder Judiciário, assessorado pela Defesa Civil nos 
casos de processos para utilização de reservatórios 
tecnicamente condenadas nas áreas atingidas; 
* Ser o órgão responsável a emitir pareceres resposta a todo e 
qualquer acionamento do Ministério Público quanto às ações da 
Defesa Civil. 
9. GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

* Divulgar, com a colaboração da COMDEC, alertas à 
população, no que se refere à fase de sobreaviso; 
* Centralizar as informações do Sistema Municipal de Defesa 
Civil e emitir boletins periódicos para mídia e para o Senhor 
Prefeito; 
* Intermediar contatos dos Coordenadores Setoriais, para fins 
de entrevistas de assuntos específicos e localizados; 
* Manter plantões, a partir da Fase de Sobreaviso, para 
desencadeamento de ações em sua área de competência. 
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
* Apoiar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil naquilo que 
for pertinente aos programas e mediante demanda específica; 
* Coordenar campanhas de “Auxílio Mútuo” entre as empresas 
do município e solicitará engajamento e ou colaboração do setor 
privado nas ações de Defesa Civil. 
Recursos disponibilizados para ações de Defesa Civil durante o 
período de seca: 

 01 – Retro escavadeira 

 01 – Moto niveladora 

 01 – Caminhão Caçamba 

 01 – Enchedeira 

 01 Carro Pipa 
Obs. Atualmente a Operação PIPA disponibiliza 05 carros PIPA, 

sendo que 4 carros pipas em convênio com o Exercito Brasileiro 
e 1 carro pipa locado pela Prefeitura, dando suporte nos 
abastecimentos nas comunidades que não estão sendo 
atendidas com o Programa Operação Carro Pipa do Exercito 
Brasileiro.  
Anexo C 

Quantidades de Pontos de Abastecimento utilizados e a utilizar 
em situação de seca: 

 14 – Pontos de Abastecimento utilizados pelo 
Programa Operação Carro Pipa; 

 08 – Pontos de Abastecimento restantes para 
atendimento pelo município nas Escolas Municipais e 
em cisternas comunitárias nas comunidades rurais; 

Anexo D 

Conceito Básico 
1 – Ameaça Estimativa de ocorrência e magnitude de eventos 

adverso, expressa em termos de probabilidade estatística de 
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concretização do evento e da provável magnitude de sua 
manifestação. 
2 – Situações de Emergência 
Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e 
prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido. 
3 – Cartas de Situação 
Documento no qual são lançados os dados relativos a uma 
determinada conjuntura, mantidas atualizadas, para fins de 
acompanhamento e deliberações (Carta de Situação de 
Transportes, Equipamentos de Pessoal, de Desastres e outras). 
4 – Dano 

Medida que define a intensidade ou severidade da lesão 
resultante de um acidente ou evento adverso. Perda humana, 
material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, 
caso seja perdido o controle do risco. Intensidade das perdas 
humanas, animais, materiais e ambientais induzidas às 
pessoas, comunidades, instituições, instalações e ou 
ecossistemas, como consequências de um desastre. 
5 – Defesas Civis 

Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus 
impactos para a população e restabelecer a normalidade social. 
6 – Desastre 

Resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos 
humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 
econômicos e sociais. 
7 – Desenvolvimento Sustentável 

É aquele que atende as necessidades do presente, sem 
comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem as 
suas próprias necessidades. É o uso e gestão responsáveis dos 
recursos naturais, de modo a propiciar maior benefício às 
gerações atuais, atendendo, porém, suas potencialidades para 
atender as necessidades e aspirações das gerações futuras, 
pelo maior espaço de tempo possível. 
8 – Estado de Calamidade Pública 

Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e 
prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido. 
9 – Ações de Prevenções 

Ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de 
desastres, por meio da identificação, do mapeamento e do 
monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, 
incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa 
civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração 
Nacional. 
10 – Risco 

Medida de danos ou prejuízos potenciais expressos em termos 
de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou 
grandeza das consequências previsíveis. Relação existente 
entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou 
acidente se concretize, com o grau de vulnerabilidade do 
sistema receptor e seus efeitos. 
11 - Ações de Reconstrução 

Ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o cenário 
destruído pelo desastre, como a 
reconstrução ou recuperação de Pontos de Abastecimento, 
unidades residenciais, infraestrutura 
pública, açudes, pequenas barragens, estradas vicinais, Prédios 
públicos e comunitários, cursos 
d’água, passagens molhadas, entre outras estabelecidas pelo 
Ministério da Integração Nacional. 
12 – Ações de assistências às vítimas 

Ações imediatas destinadas a garantir condições de 
incolumidade e de cidadania aos atingidos, incluindo o 
fornecimento de água potável, a provisão e meios de 
preparação de alimentos, o suprimento de material de 
abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a 
instalação de lavanderias, banheiros, o apoio logístico às 

equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a 
atenção integral à saúde, entre outras estabelecidas pelo 
Ministério da Integração Nacional. 
13 – Ações de restabelecimento de serviços essenciais 

Ações de caráter emergencial destinadas ao restabelecimento 
das condições de segurança e habitabilidade da área atingida 
pelo desastre, incluindo o abastecimento de água potável entre 
outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. 
DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES SECA  

 Evento de caráter climático característico da região Nordeste do 
Brasil que ocorre durante longos períodos, sobretudo nas áreas 
de caatinga onde a falta de chuvas provoca além do 
desabastecimento de água, a falta de produtividade agrícola e a 
morte de grande parte do rebanho bovina, além da redução 
substancial do rebanho caprino e ovino. Como consequência de 
tal evento a qualidade de vida dos habitantes das localidades 
afetadas é prejudicada e em decorrência deste fato é 
necessária a adoção de medidas preventivas e corretivas 
emergenciais organizadas neste documento de forma sintética. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
1- Processo: Pregão Presencial Nº 00006/2017 
2- ADITIVO 00001/2017  
3- Contrato: Nº 00025/2017  
4- Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
5- Contratado: OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE 
CARVALHO-EPP CNPJ: de N° 02.401.445/0001-09 
6- Objeto: O presente instrumento tem por objeto alterar a 
clausula sétima do contato 00025/2017 de 19 de abril de 2017, 
promovendo alteração no prazo originalmente estabelecido, 
passando o mesmo a ter sua vigência até 31 de Dezembro de 
2018 
8- Número de ordem do Aditivo: Primeiro Termo aditivo  
9- Fundamentação Legal: Art. 57 da lei 8.666/93.  
10- Data da assinatura: 20 de dezembro de 2017. 

Itabaiana – PB em 28 de dezembro de 2017. 
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
PORTARIA GP Nº 248/2017  
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ITABAIANA-PB 
 O Exmo. Sr. Lúcio Flávio Araújo Costa, Prefeito Constitucional 
do Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 55, Lei Orgânica do Município e a 
Lei Municipal 370/2001 datada em 23/03/2001.  
RESOLVE: 
 Art. 1º.Ficam NOMEADOS, os membros abaixo para compor 
o CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ITABAIANA-PB, 
vigente no período 28/12/2017 até 28/12/2021. 
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE TRABALHADORES DA 
EDUCAÇÃO  
Titular: Eva Maria da Silva 
Suplente: Maria de Fatima Rodrigues da Silva 
Titular: Patrícia Barbosa da Silva 
Suplente: Risoneide Maria Oliveira da Silva 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 
Titular: Thiago Jose Alves de Lima 
Suplente: Mariana Moraes e Oliveira 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  
Titular: Élson de Morais Oliveira (Presidente) 
Suplente: Jean Paulo da Silva 
Titular: Leandro Clécio da Silva Barros (Vice-Presidente) 
Suplente: Wertz Jose Lima Menezes 
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS 
Titular: Vilma Lucia de Lima Cavalcante 
Suplente: Maria das Neves da Silva 
Titular: Marcia Andrea da Silva 
Suplente: Severina Alves de Andrade 

Prefeitura Municipal de Itabaiana – PB, 28 de dezembro de 2017. 
 


