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Após desenvolver diversas ações com todas as 
secretarias municipais para unifi car os processos 
de compras, diagnosticar gargalos e otimizar os 
processos, a Prefeitura do Recife alcançou um 
resultado positivo em relação às licitações de 
2014. Só no ano passado, foi economizado 25% em 
relação ao lançado em edital em todas as compras 
concluídas. Este percentual representa uma 
economia de R$ 375 milhões.
 
Em 2013, novas soluções para otimizar os certames 
foram iniciadas. A primeira medida adotada 
foi a efetivação das compras corporativas, que 
concentra todas as licitações de itens comuns 
da Prefeitura. Antes, cada secretaria e órgão 

municipal licitava os insumos necessários para 
cada uma individualmente, o que tornava as 
licitações mais custosas.
 
A partir de então, através do procedimento 
de registro de preço, itens como materiais de 
escritório, combustível  e passagens aéreas 
começaram a ser licitados ao mesmo tempo. O 
procedimento traz uma grande economia para o 
município, através da padronização e do ganho de 
escala, além de desburocratizar o processo.
 
Durante o ano o pregão eletrônico foi escolhido 
como a principal modalidade de licitação. Dos 
404 certames realizados, 208 foram feitos dessa 

maneira. Para aumentar o nível de negociação 
junto aos ganhadores das licitações, foi feita uma 
capacitação com os pregoeiros da Prefeitura. A 
prática, prevista em lei, ainda é pouco utilizada, 
apesar de gerar bastante economia para as 
administrações municipais.
       
Números - Foram realizados e concluídos em 2014, 
404 processos de licitação. Destes, 208 foram feitos 
por pregão eletrônico e 123 por pregão presencial. 
Cerca de 21% dos certames atenderam às 
microempresas (ME), empresas de pequeno porte 
(EPP) e microempreendedores individuais (MEI). 
No total, foi contratado R$ 1.154.243.327,17.
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A campanha Doe no Certo no Natal, lançada pela 
Prefeitura do Recife em dezembro, arrecadou três 
toneladas de alimentos não perecíveis e 800 quilos 
de roupas. A ação teve como objetivo incentivar 
a população a direcionar os donativos do fi m 
do ano para locais adequados, e assim evitar 
a permanência de pessoas em situação de risco 
nas ruas. Todos os itens recolhidos foram destinados 
a 53 organizações não governamentais (ONGs) 
cadastradas no projeto Transforma Recife. 

A campanha contou com a colaboração de 35 
pontos de arrecadação espalhados pelas seis RPA’s 
do Recife. Além disso, na festa de confraternização 
da Prefeitura, os servidores também puderam 
contribuir trazendo um quilo de alimento. 
    
A ONG Aliança de Mães e Famílias Raras (AMAR) 
foi uma das instituições contempladas. Criada 
há dois anos, dá apoio às pessoas com doenças 
raras, através de ajuda psicológica, divulgação 
de informações sobre as síndromes e realizando 

a ponte entre as doações recebidas e as famílias 
necessitadas. 

Segundo a ONG, há mais de 15 milhões de pessoas 
portadoras de patologias incomuns no Brasil. O 
fi lho de Poliana Dias, fundadora da instituição, foi 
diagnosticado tardiamente, aos oito anos, com a 
doença Cri-du-chat, que afeta o desenvolvimento 
mental. Segundo ela, a desinformação foi crucial 
para a demora na constatação da patologia. E foi 
a partir da busca de mais esclarecimentos, através 
da internet, que ela sentiu necessidade de ajudar 
outras pessoas. 

“Fazemos um trabalho de divulgar e conscientizar 
a população e os profi ssionais de saúde sobre as 
síndromes. Quando conseguimos conectar famílias 
que vivem a mesma realidade, isso se torna um 
divisor de águas na trajetória de ambas. A doação 
que recebemos do Doe no Lugar Certo, junto com 
outras que chegaram no fi m do ano, vai ajudar 50 
famílias”, conta.
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Muita gente diz que o ano só começa de verdade 
depois do carnaval. Pode até ser, mas para os 
servidores da Prefeitura do Recife, carnaval é 
sinônimo de mobilização e trabalho. Um trabalho 
que, este ano, foi mais do que motivo de orgulho

- em 2015, a população recifense, com o apoio e a 
estrutura oferecida pela PCR, fez um dos carnavais 
mais lindos e emocionantes da história. Foram 
duas mil apresentações, em 63 polos de folia, com 
98% de artistas da terra. E o melhor de tudo, os 
números não conseguem traduzir: a cidade estava 
que era só felicidade. Parabéns a todos que, direta 
ou indiretamente, ajudaram a fazer essa festa 
grandiosa ainda mais bonita. Ano que vem tem mais!
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Muito frevo no pé, fantasias, cores, brilhos e música
fi zeram a animação do Bloco “Tamo Junto e Misturado” 
dos servidores da Prefeiturado Recife. No último dia 
06/02, os foliões brincaram ao som da banda Som 
da Terra e do homenageado do Carnaval do Recife 
2015, o Maestro Spok, que junto com sua orquestra 
botou o público para frevar. A festa  lotou o 
estacionamento do edifício-sede da prefeitura com 
cerca de duas mil pessoas.

O Rei e Rainha da pessoa idosa também abrilhantaram
o evento, junto com o Rei e Rainha do Carnaval 
deste ano. Além das atrações artísticas, a festa 
contou com uma pequena feira de alimentos 
e bebidas dos empreendedores do Programa 
de Desenvolvimento do Artesanato da PCR 
(Prodarte). O bloco é uma iniciativa do programa de 
valorização do servidor municipal, o Servidor de Valor.

Para aproveitar a festa, os servidores capricharam 
nos adornos e fantasias. A equipe da folha de 
pagamento da Secretaria de Administração e 
Gestão de Pessoas, por exemplo, saiu com roupas 
iguais, formando um animado bloco à parte. 
“Trabalhamos muito durante o ano e este é um 
momento de sair da rotina e extravasar a alegria. 
O bloco foi muito divertido e integrou toda a 
equipe”, contou a chefe da folha de pagamento, 
Rosângela Arraes.

Tiragem: 5.000 exemplares, Distribuição gratuita.
Telefone: 81 3355.8687 
E-mail: imprensa.sadgp@recife.pe.gov.br
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A Prefeitura do Recife instaurou, no fim do 
ano passado, a Comissão Central de Ética do 
executivo municipal, que tem como objetivo 
orientar o servidor da PCR em relação ao 
comportamento ético.

A comissão é composta por cinco membros de 
três diferentes secretarias da administração 
municipal. Entre os deveres estão o zelo pela 
boa relação com os cidadãos, a cooperação com 

os órgãos de controle e o combate ao assédio 
dentro das repartições públicas. 

Para entrar em contato com o comitê e realizar 
uma consulta em tese ou uma denúncia 
fundamentada, basta ir ao gabinete da 
Controladoria Geral do Município, no 14° andar 
da sede da Prefeitura, ou enviar a manifestação 
por por e-mail, através do preenchimento de um 
formulário (cometica@recife.pe.gov.br).

Parabéns aos servidores 
pelos dias do:
Dia do Publicitário • 01/02
Dia do Agente Fiscal • 02/02
Dia do Gráfi co • 07/02
Dia do Zelador • 09/02
Dia do Atleta Profi ssional • 10/02 
Dia do Repórter • 16/02
Dia do Auxiliar 
de Serviços Gerais • 22/02

AGENDA



O Recife é um dos maiores berços do Carnaval do 
Brasil. Todos os anos, os recifenses se vestem e saem 
às ruas para brincar nesta festa democrática, que 
proporciona cinco dias ininterruptos de folia para 
gente do mundo inteiro. Para Claudemir Gaspar, 
carnavalesco de alma, a folia é sua vida. E por ela 
construiu toda a sua trajetória profi ssional em 36 anos 
de Prefeitura do Recife.

Em 1978, começou a trabalhar na antiga Empresa 
Metropolitana de Turismo, que deu origem à 
atual Fundação de Cultura do Recife. Nela, teve 
oportunidade de administrar a Feira de Boa Viagem e 
exercer diversas coordenações dos polos de animação 
do Carnaval, São João e Ciclo Natalino.

Durante este período, também organizou o Quartel
General do Frevo, na Praça do Diário, que este ano 
voltou à programação oficial do carnaval, para
a alegria dos foliões veteranos e também dos mais
jovens, que tiveram a oportunidade de brincar ali. 

“Naquela época, o Carnaval acontecia entre a Praça 
Maciel Pinheiro e o Pátio do Terço,  tendo como centro 
da festa a Praça do Diário. Todas as agremiações 

passavam por lá. Houve um ano em que recebemos 
o apresentador Chacrinha. Foi uma grande surpresa”, 
relembrou.

Nascido no Bairro de Água Fria, tradicionalmente 
conhecido pela efervescência cultural, Claudemir 
teve a oportunidade de conhecer diversos mestres 
da cultura popular, fato que foi decisivo para sua 
formação. Hoje, ele trabalha como pesquisador na 
Casa do Carnaval, equipamento de preservação 
histórica da PCR que funciona no Pátio de São 
Pedro. “O Carnaval é a minha vida. É o povo na rua, é 
orquestra de frevo, é alegria. A festa é minha terapia, 
cura qualquer doença”.

Em 12 de maio de 2002, a ideia de criar uma 
“brincadeira” de Carnaval própria surgiu em uma 
conversa no bar do Pátio, com alguns amigos que 
também trabalhavam na Casa do Carnaval.  Foi aí 
então que nasceu Seu Pedro, um Clube de Bonecos 
que desfi la todas as quintas-feiras antes da abertura 
ofi cial da festa. “Ele não sai, ele fi ca”, brinca, sorrindo, 
Claudemir, lembrando que a agremiação faz a folia ali 
no local onde foi pensada e inspirou o seu nome.  

Por fi m, o carnavalesco pediu: “Posso cantar uma 
música e você coloca no texto?”. Claro, seu Claudemir. 
Afi nal, este não é só o Hino do seu Clube, mas também 
a tradução do seu amor por este festejo que alegra a 
vida de todos nós, recifenses:

“Lá vem Seu Pedro
Lá vem seu Pedro
Fazendo o Carnaval começar mais cedo

Neste Carnaval Seu Pedro é o maioral
E no Pátio de São Pedro ele comanda a folia geral”.
 
Hino do Clube de Bonecos Seu Pedro
Título: Lá vem Seu Pedro
Autor: Claudemir Gaspar

PERFIL04

JORNAL
DE VALOR

Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Lú Streithorst


