
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 21 A 25 DE MARÇO DE 2022 
  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.200 De 23 de março de 2022. 

ATUALIZA O VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DO QUADRO 
EFETIVO OCUPANTES DOS 

CARGOS DE MOTORISTA E 
CONDUTOR  SOCORRISTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, E DÁ OUTRAS 

A, 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O valor do vencimento referente aos níveis a 
que pertence os Servidores do Quadro Efetivo Ocupantes dos Cargos 
de Motorista e de Condutor Socorrista, símbolo PE-07 da Prefeitura 

Municipal de Cabedelo. dentro de sua classe. fica fixado em: 

I - Nível I - R$ 1.469.16 (hum mil, quatrocentos e 

sessenta e nove reais e dezesseis centavos); 

KH - Nível HW - R$ 1.472,89 (hum mil, quatrocentos e 

setenta e dois reais e oitenta e nove centavos): 

HI - Nível III - R$ 1.476,62 (hum mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais e sessenta e dois centavos); 
IV - Nível IV - R$ 1.480,34 (hum mil, quatrocentos e 

oitenta reais e trinta e quatro centavos); 
V - Nível V - R$ 1.484,07 (hum mil, quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e sete centavos). 

Art. 2º Os efeitos financeiros do reajuste de que trata 
esta Lei, retroagem a 1º de fevereiro de 2022. 

“ 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 23 de março de 

2022: 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelensg. 

      

  

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL — SEREC 

Rua. Heitor Gusmão, nº. 21, Centro, Cabedelo-PB. 

CEP. 58310-000 

  
PORTARIA N.º 0009 /2022 — GS/SEREC 22 de março de 2022 

O SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas 

atribuições legais, e com fulcro no & 3º do art. 90-A da Lei Complementar nº 02/97 

RESOLVE: 
DO AJUSTE FISCAL 

Art. 1º - Fica alterada a redação do inciso VIII do Parágrafo único do artigo 3º da Portaria 

número 0019/20 que regulou o Ajuste Fiscal, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º - O ajuste fiscal se aplica também sempre que houver pagamento em duplicidade ou 

pagamento a maior de impostos ou taxas, bem como multas por descumprimento de 

obrigação tributária acessória, lançados de ofício, aproveitando-se o segundo pagamento, ou 

o valor pago superior ao devido para compensação com valores não pagos em periodos 

posteriores relativos ao mesmo tributo ou multa, contanto que seja respeitada a respectiva 

modalidade de lançamento ou instrumento usado. 

Parágrafo único — Poderão ser desativados débitos de: 

|- IPTU e TCR, pela compensação com valores pagos em duplicidade ou a maior provenientes 

de exercícios anteriores de uma mesma inscrição imobiliária; 

H — ISS lançado em Nota Fiscal de Serviços eletrônica, pela compensação com valores pagos 

em duplicidade ou a maior em notas fiscais eletrônicas emitidas na mesma competência ou 

em competência anterior de uma mesma inscrição mercantil; 

II] — ISS lançado em Nota Fiscal avulsa, pela compensação com valores pagos em duplicidade 

ou à maior em notas fiscais avulsas emitidas na mesma competência ou em competência 

anterior de um mesmo CPF ou CNPJ, 

|V — Multas por atraso na apresentação da GIMI, pela compensação com valores pagos em 

duplicidade ou a maior provenientes de outras multas por atraso em competência anterior de 

uma mesma inscrição mercantil; 

V-— ISS do profissional autônomo, pela compensação com valores pagos em duplicidade ou a 

maior provenientes de exercicios anteriores dé uma mespghscrição mercantil; 
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VI ISS estimativa, pela compensação com valores pagos em duplicidade ou a maior 

provenientes de períodos anteriores de uma mesma inscrição mercantil; 

VH — ISS pago na GIMI, pela compensação com valores pagos em duplicidade ou a maior 

provenientes de períodos anteriores de uma mesma inscrição mercantil; 

VHI — Parcelas de parcelamentos, pela compensação com valores pagos em duplicidade ou a 

maior de outras parcelas ou de outros parcelamentos do mesmo imóvel. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na/ data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL — SEREC 
Rua. João Pires de Figueiredo, 255, Centro, Cabedelo-PB 
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O SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas 

atribuições, e em conformidade com o disposto no art. 91, 8 5º, Lei Complementar nº. 02 de 

30 de dezembro de 1997, e o Decreto nº 54/2013, de 23 de setembro de 2013 

RESOLVE: 

Art. 1º. — Outorgar nos termos do Protocolo 1 doc 1.722/2021, e do Protocalo 

3.028/22 a liberação da presente Portaria ao contribuinte SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR 

DA PARAÍBA S/S, inscrito no Cadastro Mobiliário sob nº. 002.422-8, CNPJ número 

70.118.716/0002-54, autorização especial para emissão das Notas Fiscais de “Serviços 

Eletrônicas — NFS-e sem a identificação do tomador quando se tratar de pessoa física, nos 

termos do 8 3º do art. 2º do Decreto nº 54/2013, de 23 de setembro de 2013. 

Art. 2º. — A empresa poderá emitir uma nota fiscal Única no mês de apuração para 

escriturar os serviços prestados a pessoas físicas, contanto que discrimine no documento 

fiscal a quantidade, descrição, valor unitário e total dos serviços prestados na competência. 
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Ar. 3º - A presente liberação fica condicionada à apresentação do a ae 
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ESTADO DA PARAÍBA N 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO | 
Secretaria de Saúde 

CABEDELO conselho Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO DO CMS DE CABEDELO N.º 149 DE 22 DE Fevereiro DE 2022 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou em sua 2394 (ducentésima trigésima nona) Reunião 

Ordinária, realizada em 22 de Fevereiro de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 

nº 8.080, de 19 de novembro de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lel Municipal nº 1.699 de 11 de 
Março de 2014, e conforme o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Cabedelo aprovado em 03 de Abril de 

2014; 

Considerando a necessidade de avaliar e discutir o Fortalecimento da Política Municipal de Saúde Mental; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 660, de 05 de agosto de 2021 que aprova o 

Regimento da V Conferência Nacional de Saúde Mental; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, Nº 652, de 14 de dezembro de 2020 que 

convoca a V Conferência Nacional de Saúde Mental - 58 CNSM. 

Considerando o Decreto nº 42.219, de 11 de Janeiro de 2022 que convoca IV Conferência Estadual de 

Saúde Mental; 

RESOLVE: 

Art, 1º - Constituir a Comissão Organizadora da Il Conferencia Municipal de Saúde Mental, pelos seguintes Conselheiros e 
Servidores; 
Ivaldo Pinto de Lemos Neto - Coordenador Geral 

Sebastião Lelis Felintro = Coordenador Adjunto 

Irani Soares da Silva - Secretária Geral 
Maria Milaneide Souza — Relatora Geral 

Gabriele Cristina do Nascimento Soares - Coord. Geral de Comunicação, Mobilização e Acessibilidade 

Denise Correia Viana - Coordenadora Adjunta de Comunicação, Mobilização e Acessibilidade, 

Comitê Executivo: 

Edna Maria de Souza Casado - Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Cabedelo 
Flávia Maele Pedrosa Trajano - Diretora do CAPS AD 

Yrcel Valéria Gonçalves André - Diretora do CAPS | 

Maria Laurentina de Medelros Carvalho - Gestora da Atenção Especializada 

Francisco de Assis Felix da Sllva- — Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde 

Haquel Myriam de L. Costa - Supervisora da Rede Escola SUS 

Gerlane dos Santos Pereira - Técnica do Setor de Educação e Saúde 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ivaldo Pinto de Lemos Neto 
Presidente do CMS de Cabedelo 

    

   

  

Homologo a Resolução do CMS n//149 d; 

Vitor Hugo Pejíoto 
Prefeito do Munitíplo dé Cabedelo-Pb 

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo/PB 
CEP: 58100-263 - Telefone: (83) 3250-3153 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

  

CABEDELO 
RE 

RESOLUÇÃO DO CMS DE CABEDELO N.º 150 DE 22 DE Fevereiro DE 2022 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou em sua 239% (ducentésima trigésima 

nona) Reunião Ordinária, realizada em 22 de Fevereiro de 2022, no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de novembro de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, e na Lei Municipal nº 1.699 de 11 de Março de 2014, e conforme o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde de Cabedelo aprovado em 03 de Abril de 2014; 

Considerando o disposto no $ 1º do Art 1º da Lei nº, 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que 
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; 

Considerando a necessidade de avaliar e discutir o Fortalecimento da Política Municipal de 
Saúde Mental; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 660, de 05 de agosto de 2021 

que aprova o Regimento da V Conferência Nacional de Saúde Mental; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, Nº 652, de 14 de dezembro de 2020 

que convoca a V Conferência Nacional de Saúde Mental - 5? CNSM. 

Considerando o Decreto nº 42.219, de 11 de janeiro de 2022 que convoca IV Conferência 
Estadual de Saúde Mental; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar a Realização da 2º Conferência Municipal de Saúde Mental no dia 20 (vinte) de Abril de 2022, 

com o tema: “A política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo avançose 

garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS”, 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

A pulo duto mto 
Ivaldo Pinto de Lemos Neto 

Presidente do CMS de Cabedelo 

Homologo a Resolução do CMS n.º 450 de Fevereiro de 2022.    
Vitor Hógo 

Prefeito do 

Rua Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo/PB 
CEP: 58100-263 - Telefone: (83) 3250-3153 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO 
O 

PORTARIA Nº 2.598 DE 23 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição Federal/88, bem como pela Lei nº 523/1989 — 

Estatuto dos Servidores Municipais de Cabedelo, Art. 113, e de acordo com o 

Protocolo nº 11.055/2021/SEAD, de 01 de novembro de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder 02 (dois) anos de Licença sem Vencimentos ao servidor (a) 
FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA, Técnico em Enfermagem, matrícula nº 
03.139-9, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com início em 01 de março de 2022 
e término em 28 de fevereiro de 2024. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 
partir de 01 de março de 2022. 

Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO CABEDELO 
EE 

  

PORTARIA Nº 2.597 DE 22 DE MARÇO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 
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Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 1.240/2022 

  

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) JAILSON FRUTUOSO DE 

FRANÇA, matrícula nº 02.189-0, Auxiliar Administrativo, em razão da DECADÊNCIA do 

direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
LL
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Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO CABEDEL: 

  

PORTARIA Nº 2.596 DE 22 DE MARÇO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, ã y 
â 
& 
5 

RESOLVE: E 

  

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 1.164/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) GILVAN MENDES DE 

SOUZA, matrícula nº 00.206-2, Assistente Administrativo, em razão da DECADÊNCIA 

do direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. p 
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Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
8.101-085 - Telefones: 3250-3223 

Email: prefeito(Dcabedelo.pb.gov.br 

  

=] 

  

Página 03 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO 
ECO 

PORTARIA Nº 2.594 DE 21 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição Federal/88, bem como pela Lei nº 523/1989 — 

Estatuto dos Servidores Municipais de Cabedelo, Art. 113, e de acordo com o 

Protocolo nº 2.369/2021/SEAD, de 22 de fevereiro de 2022, 

RESOLVE: 

Art. 18 - Conceder 02 (dois) anos de Licença Sem Vencimentos ao servidor (a) JACIANE 

VIANA DO NASCIMENTO SILVA, Auxiliar de Cozinha, matrícula nº 06.081-0, lotado na 

Secretaria Municipal de Educação, com início em 21 de março de 2022, e término em 

19 de março de 2024. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, nº 81 - Monte Castelo - Cabedelo/PB 
CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO 
E 

PORTARIA Nº 2.593 DE 21 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição/88, bem como, pela LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, com que preceitua o art. 117, da Lei nº 523/89 — Estatuto do Servidor 

Público Municipal e ainda em consonância com o Protocolo nº 158/2022/SEAD, datado 

de 06 de janeiro de 2022, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder 06 (seis) meses de Licença Prêmio/Especial, correspondente ao 

decênio 2004/2014, o (a) servidor (a) JORGE SATURNINO DE AQUINO, Auxiliar de 

Serviços, matrícula nº 03.349-9, lotado na Secretaria de Educação, início em 

21.03.2022 e com término em 16.09.2022. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, nº 81 - Monte Castelo — Cabedelo/PB. 

CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

  

PORTARIA Nº 2.527 DE 11 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 — Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —, 

RESOLVE: 

Art, 1º - PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 2.178 de 

13 de janeiro de 2022, referente ao Processo nº 2022/00037-3, em face das razões 

apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante constantes no Memorando nº 

8.466/2022. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 

Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 
Email: prefeito Gcabedelo pb.gov.br 
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GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 
    

PORTARIA Nº 2.492 DE 07 MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 — 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —, E 

ã 

É 
8 

RESOLVE: 2 

Art. 1º - DESIGNAR, os servidores LUIZ CLÁUDIO NERIS GOMES, PAULO 5 

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA e JEAN CASTRO ZAMPIERI, para sob a à 

presidência do primeiro, constituem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Ê 

com vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração 

do Processo Adininistrativo nº 2021/000927-0. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 

Email: prefeito Ecabedelo .pb.gov.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO Er 

PORTARIA Nº 2.526 DE 11 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 — Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —, 

RESOLVE: 

Art. 1º - PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelas Portarias nº 5.483 de 

07/05/2019, nº 6.108 de 06/09/2019, nº 7.489 de 06/01/2020, nº 9.231 de 17/08/2020, nº 

9.494 de 17/12/2020, nº 1.482 de 11/05/2021, nº 1.813 de 10/09/2021 e 2.161 de 

10/01/2022, referente ao Processo nº 2018/0007190-9, em face das razões apresentadas 

pelo Presidente da Comissão Processante constantes no Memorando nº 8.398/2022. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 

Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 
Email: prefeito cabedelo.pb.gov.br 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.491 DE 07 MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 — 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo -, 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR, os servidores LUIZ CLÁUDIO NERIS GOMES, PAULO 

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA e JEAN CASTRO ZAMPIERI, para sob a 

presidência do primeiro, constituem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 96
34
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com vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração 

do Processo Administrativo nº 2021/000746-4. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

CABEDELO 
GOVERNO MUNICIPAL 

PROCESSO: PROCESSO Nº 25.004.001.20-0000162 

RECLAMANTE: JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JÚNIOR 

RECLAMADA: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA      
  

1- RELATÓRIO: 
  

DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE: 

O reclamante alega que no dia 25/12/2019 fez uma compra de uma passagem aérea 

junto à reclamada para assistir ao jogo de futebol SÃO PAULO X RIVER PLATE-ARG pela COPA 

LIBERTADORES DA AMÉRICA. 

Entretanto, após o surto atual do CORONAVÍRUS (COVID-19), a CBF (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL) suspendeu todas as competições nacionais e a CONMEBOL, que é a 

responsável pelos jogos sul-americanos, parou a competição — para a qual o reclamante fez a 

compra da passagem para assistir ao jogo. 

- Alega ainda que tentou entrar em contato várias vezes para cancelar a passagem, mas 

não obteve êxito, bem como não concordou em pagar aproximadamente R$ 1.500,00 em caso 

de remarcação, 

Por fim, requer o auxílio desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para 

solucionar toda essa situação, conforme os itens A, B e C do Termo de Reclamação. 

DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMADA: 

A empresa GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. afirmou que o reclamante não 

compareceu ao embarque devido à pandemia de COVID-19. No entanto, após a manifestação 

do consumidor, a Reclamada reverteu o valor das taxas aplicadas, na forma de crédito válido 

Rua Isaias da Silva Oliveira — 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB À vy 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconQcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

   
   

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

CABEDELO 

por 01 (um) ano, para nova emissão, conforme Termo de Ajustamento de Conduta 

AVENÇADO com o MPF, SENACON e MPDFT e a MP nº 925/2020. 

Portanto, afirma que não cometeu nenhuma irregularidade e pugna pela 

improcedência e o arquivamento da presente demanda. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Na audiência de conciliação, verificou-se a presença de todas as partes. O Reclamante 

reiterou os termos da exordial e, após os debates, a empresa Reclamada não ofereceu 

proposta de acordo, e neste ato informa que realizou o reembolso integral da reserva na 

forma de crédito, para utilização no prazo de 12 meses a contar do voo original, conforme 

determina o TAC ajustado com o MPE, SENACON e MPDFT. Outrossim, vale destacar que no 

caso de eventual solicitação do crédito concedido serão aplicados os descontos previstos para 

a tarifa adquirida, e o saldo residual será restituído na forma original de pagamento no prazo 

de 12 meses a contar da solicitação, conforme o TAC supramencianado e a MP nº 925/2020. 

É o relatório, 

  
| 2. FUNDAMENTAÇÃO |   

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que a relação estabelecida entre as partes é 

típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo o Reclamante, como destinatário final dos 

serviços, e a Empresa, no polo passivo, como prestadora dos serviços, mediante pagamento. 

Analisando detidamente a questão, observamos através dos documentos juntados aos 

autos que não assiste razão ao Sr. JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JÚNIOR, ora Reclamante, 

tendo em vista os fatos trazidos à baila no processo. 

Cumpre ressaltar que nas relações consumeristas vigora o princípio da boa-fé objetiva, 

que preconiza a harmonização dos interesses dos porticipantes das relações de consumo (art. 

48, Ill, lei 8.078/1990). Aspira-se ao justo equilíbrio entre as partes, o que só é possível co 

máximo de respeito e colaboração entre elas. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

CABEDELO 
CSI 

Conquanto o consumidor seja presumivelmente vulnerável nas relações jurídicas 

amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, a situação excepcionável em que nos 

encontramos justifica uma interpretação q contrario sensu, fundada inclusive em diploma 

legal, respaldando o argumento da Reclamada (Lei 14,034/2020), in verbis: 

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea 
devido ao consumidor por cancelamento de voo no 
período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 
de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no 
prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo 
cancelado, observadas a atualização monetária calculada 
com base no INPC e, quando cabível, a prestação de 
assistência material, nos termos da regulamentação 

vigente. 

9 520 disposto no 5 3º deste artigo não se 
aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea 

adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete] 

dias em relação à data de embarque, desde que o faça 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do 

recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de 

passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas 

condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular 
de passageiros, doméstico e internaclonal, estabelecidas 

em ato normativo da autoridade de aviação civil. 

Diante disso, seria Injusto condenar a empresa por violação ao Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, sem ter nos autos uma única prova com o condão de afastar o 

diploma legislativo federal. Por fim, entendo não haver qualquer violação ao direito do 

consumidor, não merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa. 

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, tendo em vista que 

já houve o cumprimento do cancelamento e a devolução das passagens em crédito valido por 

um ano, conforme Lei Federal nº 14,034/2020 e MP nº 925/2020, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  

3. CONCLUSÃO 

Mn bd t 4 A 
Ng Ay j 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB A 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 

- PROCON - 

CABEDELO 
SENTIR 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das reclamadas, 

reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo ser 

classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lel. 

Cabedelo-PB, 22 de dezembro de 2021. 

      

MATHEUS FELIZARDO 

Matricula 08.227-9 

PAUI BEDO XAVIER 
Medilídora 

Matricula 07.465-9 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo /PB 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor - 

CABEDELBROCON - 
MEINEN 

PROCESSO Nº 25.004,001.20-0000164 

RECLAMANTE: LUCAS EMANUEL GOMES TABOZA 

RECLAMADA: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

a a 

DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

EO 1- RELATÓRIO: 

DAS ALE ES DO RECLAMANTE: 

  

    

  

  

O reclamante alega que no dia 25/12/2019 fez a compra de uma passagem aérea 

junto à reclamada para assistir ao jogo de futebol SÃO PAULO X RIVER PLATE-ARG pela COPA 

LIBERTADORES DA AMÉRICA, 

Entretanto, após O surto atual do CORONAVÍRUS (COVID-19), a CBF (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL) suspendeu todas as competições nacionais e a CONMEBOL, que é a 

responsável pelos jogos sul americanos, parou a competição que motivou a aquisição da 

passagem em primeiro lugar, Alega, ainda, que tentou contatar várias vezes para cancelar a 

passagem, mas não obteve êxito, bem como não concordou em pagar aproximadamente R$ 

1.500,00 em caso de remarcação. 

Por fim, requer o auxílio desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para 

solucionar toda essa situação, conforme os itens A, B e C do Termo de Reclamação. 

DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMADA; 

A empresa GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 5.A. afirmou que o Reclamante não 

compareceu ao embarque devido à pandemia de COVID-19. No entanto, após a 

manifestação do consumidor, a Reclamada reverteu o valor das taxas aplicadas, na forma de 

crédito válido por 01 (um) ano, para nova emissão, conforme Termo de Ajustamento de 

Conduta ajustado.com o MPF, SENACON e MPDFT e a MP nº 925/2020, 

  

pitetetol q 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor - 

OCON - CABEDELÊR 

Portanto, afirma que não descumpriu nenhuma obrigação consumerista e pugna pela 
improcedência e o arquivamento da presente demanda. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
Na audiência de conciliação, verificou-se a presença de todas as partes. O 

Reclamante reiterou os termos da exordial e, após os debates, a empresa Reclamada não 
ofereceu proposta de acordo, e neste ato informa que realizou o reembolso integral da 
reserva na forma de crédito para utilização no prazo de 12 meses a contar do voo original, 
conforme determina o TAC ajustado com o MPF, SENACON e MPDFT. Outrossim, vale 
destacar que no caso de eventual solicitação do crédito concedido serão aplicados os 
descontos previstos para a tarifa adquirida e o saldo residual será restituído na forma 
Original de pagamento no prazo de 12 meses a contar da solicitação, conforme o TAC 

supramencionado e a MP nº 925/2020. 

É o relatório. 

o 
[LO Trmmmgo 

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que a relação estabelecida entre as partes é 
típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo, o Reclamante, como destinatário final dos 
serviços, e a Empresa, no polo passivo, como prestadora dos serviços, mediante pagamento. 

Analisando detidamente a questão, observamos através dos documentos juntados 
aos autos, que não.assiste razão ao Sr. LUCAS EMANUEL GOMES TABOZA, ora Reclamante, 
tendo em vista a atual disciplina legal da matéria. 

A Reclamada, na qualidade de prestadora de serviços, está sujeita à responsabilidade 
objetiva insculpida na legislação consumerista (lei 8.080/90). In verbis: 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 
qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indicações constantes da oferta ou 
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

/ 
(Digite texto! À Ir) É 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

  
ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor - 

OCON - CABEDELRR 

| - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; 
H - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

HI - o abatimento proporcional do preço. 

Todavia, a situação excepcional em que nos encontramos motivou à edição da 

Lei 14.034/20, que traz um regramento específico visando ao reequilíbrio da relação 

contratual entre as empresas aéreas e seus clientes - afinal, essas companhias não dispõem 

das condições financeiras para reembolso imediato de todos os clientes, sob pena de 

insolvência. In verbis: 

Ant. 32(..) 
$ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput 
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de 

receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, 
a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a 

aquisição de produtos ou serviços ofereckios pelo 

transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu 

recebimento. 

Considerando que as normas regulamentares de prestabilidade foram contempladas, 

resta afastada a hipótese de falha na prestação de serviço. A empresa reclamada agiu 

conforme os ditames. legais, restituindo. o valor da passagem. na forma de crédito pra ser 

a utilizado no prazo de 12 (doze) meses a contar da solicitação, conforme TAC e MP nº 

925/2020. 

Diante disso, seria injusto condenar a empresa por violação ao Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, sem ter nos autos uma única prova com o condão de afastar a 

incidência do diploma legal federal. 

Por fim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, não 

merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa. 

Assim, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, tendo em vista que já houve o 

cumprimento do cancelamento e a devolução das passagens em crédito válido por um ano, 

conforme Lei Federal nº 14.034/2020 e MP nº 925/2020, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. / ! 

A | 
Mg? ? 

(Digite textol | 

ESTADO DA PARAÍBA VS 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor - 

CABEDELBROCON - 
MEIO 

Lo. 3. CONCLUSÃO 

  

  

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo 

ser classificada no.SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 

baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

  

A / 
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MATHEUS LÍNS FELIZARDO 
Secretário-Adjunto do PROCON 

ms Matrícula 08.227-9 

ealixblideDo XAVIER 
Mediadora 

Matricula 07.465-9 
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PROCESSO Nº 25-004.001.20-0000372 

RECLAMANTE: ELISVALDO GOMES DE MAGALHÃES 

RECLAMADA: CARREFOUR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS S.A. e BANCO CSF 

SA. 

  

  
1. RELATÓRIO: |   

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Alega o Sr. ELISVALDO GOMES DE MAGALHÃES, ora reclamante, que possui um 

cartão de crédito junto à reclamada CARREFOUR, que tem por beneficiário o BANCO CSF S.A,, 

também reclamado. Aduz ainda que na fatura com vencimento em maio de 2020, efetivou o 

pagamento a menor, havendo o parcelamento automático do saldo devedor remanescente. 

Alega também que solicitou da empresa a retirada de uma compra que não reconhecia 

(mercado pago), solicitando assim, o valor correto da fatura para realizar o pagamento, porém 

a empresa manteve-se inerte. Sendo assim, requer que a reclamada forneça um boleto para o 

pagamento integral do saldo devedor, com a redução da cobrança de juros, taxas e multas, 

além do cancelamento e devolução dos valores pagos indevidamente referente a cobrança da 

empresa MERCADO PAGO. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, BANCO CSF, atual denominação do 

BANCO CARREFOUR S/A, alega que após análise do setor de fraudes da empresa, não foi 

constatado nenhum tipo de irregularidade na transação alegada pelo reclamante. Afirma 

ainda que a referida compra foi feita mediante apresentação de documentos originais, cartão 

de crédito e senha pessoal e intransferível, não merecendo guarida as alegações formuladas 

pelo demandante. Alegou também que o reclamante não diligenciou no sentido de informar a 

perda, roubo ou furto do cartão e que até o momento não foi enviado à empresa reclamada o 

“BO” para análise do ocorrido, 0 que se presume que o referido plástico se encontrava em sua 

posse. Sendo assim, alega que não cometeram nenhuma ilegalidade, requerendo, portant 

improcedência e o arquivamento da presente demanda. 
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DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, sendo verificado que 

fazem parte do mesmo grupo econômico, qual seja, BANCO CARREFOUR S/A. 

A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa 

Reclamada não ofereceu proposta de acordo, tendo em vista que a compra questionada pelo 

reclamante foi realizada através da utilização do cartão de crédito físico, com a digitação da 

senha pessoal E intransferível e de responsabilidade do consumidor. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  
2. FUNDAMENTAÇÃO 
  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as partes é 

de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - o que não 

significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos casos de 

comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da demanda, observamos por meio de tudo quanto 

fora arregimentado aos autos, que não assiste razão ao Reclamante, Sr. ELISVALDO GOMES 

DE MAGALHÃES, haja vista a inexistência de qualquer prática irregular/abusiva por parte da 

Reclamada, que prestou de forma legal o serviço contratado pelo Consumidor, exercitando, 

por conseguinte, seu direito de cobrança pela prestação de tais serviços. 

A compra questionada pelo reclamante, referente a uma transação no mercado 

pago, foi realizada mediante utilização do cartão de crédito físico com a digitação da senha 

que é pessoal e intransferível. 

Sabe-se que os portadores dos cartões de crédito são responsáveis pela boa 

guarda e conservação dos seus próprios cartões, devendo informar imediatamente ao 

emissor, por telefone, em caso de perda, extravio, furto, roubo ou suspeita de utilização por 

terceiros. 

Sendo assim, o reclamante não diligenciou no sentido de informar roubo, furta 

perda do cartão nem tampouco enviou para empresa o BO para análise do ocorrido. 
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Assim, não há como enxergar qualquer irregularidade ou cobrança indevida por 

parte da Reclamada, que tão somente faz valer o exercício regular de direito, ao exigir 

contraprestação ao serviço efetivamente prestado. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à legislação 

consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, entendendo não merecer ser 

acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser classificada como NÃO 

  
  

FUNDAMENTADA ENCERRADA. 
Pa 

3. CONCLUSÃO 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo 

ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifique-se a parte reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da le. 

Cabedelo-PB, 03 de fevereiro de 2022. 

-—, 

   
atricula: 06.804-7 

Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07.632-5 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000473 

RECLAMANTE: LEONILSON SILVA DE ALMEIDA 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

  
[ 1. RELATÓRIO:   

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

O Reclamante, Sr. Leonilson Silva de Almcida, afirma possuir contrato 

de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica junto a Reclamada, no 

imóvel situado na Rua Francisco Serafim, nº 70, casa 03, Ponta de Matos, 

Cabedelo/PB. Alega que tem solicitado por várias vezes a ligação em sua residência 

do fornecimento de energia elétrica, não sendo atendido em seu pleito. Que ao 

conseguir falar com atendente da Reclamada, lhe fora informado que por se tratar de 

em um terreno onde existem várias residências, o Reclamante haveria de elaborar um 

projeto para a efetiva ligação de entrada de energia. Que tendo em vista a inércia da 

Reclamada em resolver seu problema, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a proceder com a ligação 

do ramal de energia elétrica na residência do Reclamante. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega que o Reclamante requereu ligação 

nova para imóvel seu, sob a alegação que o padrão encontrava-se pronto, Que em 

visita in loco, fora verificado que no local existiam cinco unidades, havendo, portanto, 
a necessidade de elaboração de projeto elétrico para atender quadro coletivo, em 

conformidade com as normas técnicas vigentes. Que a Concessionária, ora Promovida, 

depende da realização das adequações aos padrões exigidos de entrada de energia, 
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sob a responsabilidade do Reclamante, para que seja possível realizar a referida | 3. CONCLUSÃO 
ligação. Assevera que em virtude de fato alheio a sua vontade, qual seja, providências o. . 

do Reclamante quanto a regularização dos itens em desacordo com as normas Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 
vigentes, verifica-se a impossibilidade em estabelecer a ligação de energia na reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

residência do Reclamante. Que não houve cometimento de qualquer conduta ilícita devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

por parte da Promovida, que apenas agira de acordo com os procedimentos adotados Notifique-se a parte reclamada desta decisão. Após, sejam os autos 

pela legislação atinente ao caso concreto. Assim, entendendo ter agido de forma arquivados e baixados. 

irrepreensível, não seria merecedora de qualquer censura, razão pela qual pugnou 

pelo reconhecimento da total improcedência do pleito autoral. Mm . 
Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente por mcio de vídeochamada, através de seu preposto. A Cabedelo-PB, 14 de janeiro de 2022. 

parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates as partes realizaram 

acordo, ficando estabelecido que a Empresa Reclamada se comprometera em fazer 

vistoria para a ligação nova na UC do Reclamante, pelo prazo de 10 (dez) dias. 

DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO: 

Conforme informação fornecida pelo Consumidor (fls. 24), a Empresa 

Reclamada descumpriu os termos do acordo firmado em audiência, não tendo Matricúla: 06.804-7 
realizado a nova ligação na Unidade Consumidora do Reclamante. Notificada para 2», Ps 

manifestar-se acerca do descumprimento do acordo (fls. 26), a Reclamada, Energisa 

Paraíba - Distribuidora de Energia S.A,, alega que cumpriu sua obrigação por diversas / » (5 (3 Sn 

vezes ao se dirigir aquela Unidade Consumidora visando realizar a vistoria do imóvel ER O VÉRAS DE OLIVEIRA 

com o escopo de proceder com a nova ligação, porém, a referida UC encontrava-se Gerente de Apoio Jurídico 
: : : : : : Matrícula 07.632-5 

sem a padronização necessária para a efetivação do serviço, providência a ser tomada 

pelo proprietário do imóvel, ora Reclamante. Que é de responsabilidade do 

consumidor a instalação do poste auxiliar interno, a montagem e manutenção do 

padrão de entrada de energia, não competindo à Demandada viabilizar o 
fornecimento de energia elétrica para além do ponto de entrega, cabendo ao titular JEREMIAS FI 

interessado tal ônus. da 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. XE 
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[ 2. FUNDAMENTAÇÃO PROCESSO Nº 25-004.001.20-0000491 

RECLAMANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre à 
partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor 
9 que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão no | DECISÃO ADMINISTRATIVA 
casos de comprovada abusividade. 

em o Ao realizar análise sistemática do presente caso, podemos constatar , Px [ 1, RELATÓRIO: 
inexistência de qualquer irregularidade ou adoção de prática abusiva por parte di 
Reclamada, não assistindo, i i ilvi; a de Almoido por conseguinte, razão ao Reclamante, Sr. Leonilson Silvi DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Alega o Sr. Luiz Carlos dos Santos, ora Reclamante, que solicitou uma 

O Demandante traz ao Processo a informação de que a Reclamad: nova ligação de fornecimento de energia elétrica junto a Reclamada para sua 
haveria descumprido o Acordo estabelecido em Audiência Conciliatória (fls. 24), nãc residência, situada a Rua Margarida Alves, nº 43, Renascer, CEP 58.310-000, nessa 

tendo realizado a nova ligação na Unidade Consumidora, Ora, os termos do referidc urbe. Afirma que já existe medidor funcionando normalmente naquele local, porém, 
Acordo (fls. 11) fora estabelecido, tendo a Reclamada se comprometido em realizar apenas na parte inferior do prédio, de UC nº 5/232347-5. Que segundo informado pela 
“uma vistoria para fazer uma ligação nova na unidade consumidora do Sr. Reclamada (protocolo 59953217), o padrão estaria normal e pronto para receber a nova 

LEONILSON SILVA DE ALMEIDA”. ligação, entretanto, todas as vezes que a empresa terceirizada fora realizar a instalação, 

acrescenta “outras coisas” a serem feitas. Assevera que a Reclamada vem se negando a 

realizar a nova ligação de fornecimento de energia elétrica, mesmo tendo sido 

tomadas todas as providências necessárias para a sua concretização. Assim, socorre-se 

desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer a condenação da 
providências necessárias de reponsabilidade do Reclamante, qual seja, a disposição de Reclamada na obrigação de fazer, determinando-se a ligação do serviço de 
poste auxiliar interno, e a montagem e manutenção do padrão de entrada. fornecimento de energia elétrica na parte superior do imóvel, além da juntada aos 

autos da degravação e áudio do protocolo de nº 59953217. 

Nesse diapasão, há de se destacar que a vistoria foi realizada dentro do 
prazo estabelecido. Contudo, observa-se que por motivos alheios a vontade da 

e Reclamada, não fora executado p serviço de ligação do imóvel, haja vista a falta de 

Assim, não há como enxergar qualquer irregularidade nos 
procedimentos adotados por parte da Reclamada, que tão somente se viu 
impossibilitada de realizar a nova ligação frente à inércia do Consumidor, ora 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Reclamante, em tomar as providências necessárias e de sua responsabilidade para que Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 
o serviço viesse a ser executado. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega que o Reclamante possui Unidade 

Consumidora sob nº 5/232347-5, de sua titularidade, situada na Rua Margarida Alves, 
Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à nº 43, Renascer, Cabedelo/PB, tendo solicitado ligação nova para aquele imóvel, onde 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

à equipe verificou que o ramal de ligação iria passar por unidade de terceiros, o que 

restaria impedida de realizar a referida ligação. Aduz também que novo pedido de 

j vistoria fora registrado com o escopo de atender a nova ligação, sendo verificado que a 

unidade encontrava-se em desconformidade com as normas técnicas vigentes, haja    
V , Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo /PB 
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vista tratar-se de um agrupamento para duas medições, onde o Consumidor não teria 

colocado os condutores de entrada, avançando a casa, próximo à rede, devendo o 

ramal passar próximo a varanda da Unidade Consumidora vizinha, sendo orientado a 

solicitar um deslocamento de rede. Que, por medidas de segurança, até que o 

Reclamante providenciasse a regularização dos itens em desacordo com as normas 

vigentes, não seria possível efetuar a ligação de energia elétrica na residência do 

Reclamante, tendo em vista que, por se tratar de adequação interna na instalação 

daquela Unidade, esta seria de responsabilidade do Demandante, em face dos limites 

entre o ponto de entrega (ramal de ligação) e a rede de distribuição. Que a Reclamada “* 

depende da realização dos reparos por parte do Reclamante para poder realizar a 

nova ligação, e que tal omissão vem retardando o efetivo cumprimento do serviço por 

ele solicitado. Assim, entendendo não haver que se cogitar a condenação da 

Reclamada, haja vista sua irrepreensível conduta, pugna pela total improcedência da 

presente demanda. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente por meio de videoconferência. A parte Reclamante reiterou 

os termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada não ofereceu proposta 

de acordo, informando ao Reclamante que o mesmo teria que solicitar um 

deslocamento de rede. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  
2. FUNDAMENTAÇÃO   

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao realizar análise sistemática do presente caso, podemos constatar a 

inexistência de qualquer irregularidade ou adoção de prática abusiva por parte da 
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Reclamada, não assistindo, por conseguinte, razão ao Reclamante, Sr. Luiz Carlos dos 

Santos. 

O Reclamante afirma na inicial que a Reclamada vem se negando a realizar 

a nova ligação de fornecimento de energia elétrica, mesmo tendo sido tomadas todas as 

providências necessárias para a sua concretização, porém, não fora esta a constatação 

evidenciada nos autos, que dão conta da impossibilidade de realização da nova 

ligação para fornecimento de energia elétrica em virtude da falta de providências 

-— adequadas e necessárias por parte do Consumidor. 

Fica claro que tais providências, exigíveis para que possibilite a nova 

ligação, iniciam-se com a solicitação de deslocamento de rede, com posterior 

regularização dos itens em desacordo com as normas vigentes, tudo isto de 

responsabilidade do Consumidor. 

Assim, claro está que não se trata de mera negativa de realização da 

ligação de fornecimento de energia elétrica por parte da Reclamada, mas que, por 

culpa exclusiva do Reclamante em realizar os reparos necessários e adequados, 

inviabilizaram a concretização do referido serviço por parte da Reclamada. 

Nesse diapasão, não há como enxergar qualquer irregularidade nos 

procedimentos adotados por parte da Reclamada, que tão somente se viu 

impossibilitada de realizar a nova ligação frente à inércia do Consumidor, ora 

Reclamante, em tomar as providências necessárias e de sua responsabilidade para que 

o serviço viesse a ser executado. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  

| 3. CONCLUSÃO ] 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 
devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 
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Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 14 de janeiro de 2022. e 

pau ÉÉ voo XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07.465-9 

(CN 
rd R ) 

Gerente de Apoio Jurídico 
Matrícula 07,632-5 
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GOVERNO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº 25-004.001.20-0000522 
RECLAMANTE: ALUÍZIO DE FRANÇA OLÍCIO 

RECLAMADA: OI MÓVEL S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  

1, RELATÓRIO: |   

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Assevera o Reclamante, Sr. Aluízio de França Olício que, ao se dirigir a 

uma das unidades comerciais da Reclamada, contratara plano de prestação de serviço 

celular no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Que ao receber a primeira fatura após a 

contratação, o valor não estaria condizente com o que fora tratado/acordado, ou seja, 

que a fatura fora gerada no valor de R$ 83,76 (oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos), o que o fez procurar a Reclamada, sendo abatido da referida fatura o valor 

de R$ 13,89 (treze reais e oitenta e nove centavos). Assim, se dizendo insatisfeito, 

busca a Órgãa de Proteçãa e Defesa da Consumidor - PROCON, para requerer que a 

Reclamada seja compelida a realizar o cancelamento do Contrato e, 

consequentemente, o seu plano; que traga para a audiência cópia do Contrato 

estabelecido entre as partes; e que retire o valor da multa contratual, haja vista a 

cobrança irregular da fatura, não ser condizente com o que fora contratado. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa, a Empresa Reclamada aduz que ao 

iniciar minuciosa análise, constatara que o Reclamante objetivara fazer crer que fora 

cobrado por valores que não reconhece, e ao contestar, seu pleito não fora atendido. 

Que fora verificado que o plano Oi Mais 7GB estaria sendo tarifado corretamente, 

conforme o contratado, no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 

centavos). Alega que vs valores a mais nas faturas seriam referentes a cobrança de 

interatividades e conteúdos avulsos, mas que tais serviços de interatividades estariam 

atualmente inativos. Afirma não ter havido qualquer irregularidade na contratação 
À) 
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dos serviços, sendo completamente descabida a alegação do Reclamante, à medida 

que não comprovara que teria contratado plano com valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 
apenas acreditando ser este o valor acordado. Que, uma vez o Reclamante possuir 

contrato devidamente assinado, formalizado com cláusula de fidelização, e sendo 

cobrado conforme tal contrato, não seria possível o cancelamento do plano sem a 

aplicação da multa residual, no valor de R$ 479,20 (quatrocentos e setenta e nove reais 

e vinte centavos). Assim, entendendo não ter que se falar na existência de qualquer 

irregularidade nas condutas adotadas pela Reclamada, uma vez ter agido em 

conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, tratando-se do exercício regular de 

direito, pugnou pela extinção da presente demanda. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes. A parte 

Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada, 

por sua vez, esclareceu que o plano Oi Mais 7GB estaria sendo tarifado corretamente, 

conforme o que fora contratado, no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 

centavos), não sendo possível cancelá-lo sem que haja a aplicação da multa residual, 

visto que o Cliente possuíra contrato com fidelização. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. e 

Éo relatório. 

Loo — 
Inicialmente faz-se necessário esclarecer que à relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO   

Ao nos debruçarmos em análise sistemática do presente caso, 

observamos que o inconformismo do Reclamante repousa no descontentamento de, 

supostamente, estar sendo cobrado por um valor distinto daquele que fora acordado 

em contrato de prestação de serviço junto a Reclamada, bem como, pelo fato de ser a 

Ls 
dir 
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ele exigida a obrigação de pagamento de multa contratual pelo cancelamento do 

plano, antes de completado o período de fidelização vigente. 

De outra banda, a Empresa Reclamada alega ter agido dentro dos 

ditames legais, não existindo, de sua parte, qualquer prática abusiva, apenas estando 

no exercício regular do direito ao exigir contraprestação pelo serviço devidamente 

prestado. Ademais, que, uma vez pleiteado o cancelamento do plano contratado pelo 

Demandante, só seria possível o atendimento de tal solicitação após comprovado 

pagamento da multa residual, formalmente estabelecida no pacto entre as partes, uma 

vez que o Reclamante estaria ciente desta condição quando da assinatura do Contrato. 

Em primeiro lugar, há de se observar que mesmo o consumidor sendo 

amparado pelo instituto do ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de 

provas que levem o julgador a ter o mínimo de certeza de suas alegações, e não restou 

indubitavelmente comprovado ter havido abusividade da Reclamada quanto à 

cobrança de valor distinto do que fora contratado. Todavia, isto não obriga o 

Reclamante a aceitar como verdadeiras as alegações apresentadas pela Reclamada, 

podendo sim exercitar seu direito de cancelamento do plano contratado, dado a sua 

completa insatisfação no casp concreto. 

Nesse diapasão, diante da vigência da Lei Estadual 11.708/2020, que 

dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelização nos contratos mantidos 

por consumidores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e 

internet, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado 

por endemia, epidemia ou pandemia, resta materializada a prática abusiva da 

Reclamada quanto à cobrança de multa residual em decorrência do cancelamento do 

plano contratado. Senão vejamos: 

Ast, 1º Ficam os consumidores do Estado da Paraíba isentos 
do pagamento de cláusula de fidelização nos contratos 
mantidos com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por 
assinatura e internet, durante a vigência do Decreto de 

Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, 
epidemia ou pandemia. 

Art. 2º O descumprimento das disposições desta Lei 
sujeitará a empresa infratora a pagar multa no valor de 10 
(dez) vezes a Unidade Fiscal de Referência do Estado da 
Paraíba (UFR-PB). P 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo /PB 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconticabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

eee 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

  

3 
NY 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

DELO 
EESEELNELA 

Parágrafo único. Será de responsabilidade dos órgãos de 
defesa do consumidor realizar a fiscalização e aplicação de 

multas, quando houver o descumprimento do disposto 
nesta Lei. 

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

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos do 

Reclamante, a empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos 

capazes de impedir, modificar ou extinguir a pretensão do Consumidor, onde pelo 

conjunto probatório apresentado, não restam dúvidas quanto ao descumprimento à 

legislação vigente - Lei 11.708/2020. 

Incontroversos os fatos constitutivos do direito do Reclamante e não se 

desincumbindo a Reclamada de provar a culpa exclusiva do Consumidor ou fatos 

extintivos da pretensão, merece acolhida a presente Reclamação Administrativa, com a 

consequente condenação da Empresa ao pagamento de multa por violação a legislação 

Estadual em vigor. Devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  
3. CONCLUSÃO |   

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: ms 

a) Houve a nítida violação aos ditames do artigo 1º da Lei Estadual 

11.708/2020, haja vista a cobrança multa residual, fundada na fidelização contratual, 

após solicitação de cancelamento do plano pelo Consumidor; 

b) Houve danos ao Consumidor na conduta da Empresa Reclamada, 

uma vez tendo que suportar prejuízo econômico pela cobrança de multa residual por 

fidelização contratual; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) O Reclamante não é idoso (maior de 60 anos), não havendo agravante 

em relação à lei 10.741 /2003; 

e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista que a empresa 

não buscou solucionar a demanda do Consumidor. / ? 

Dy 
Ap 
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Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada e a agravante de reincidência, fixo-lhe a pena definitiva no 

valor correspondente a R$ 588,20 (10 UFR - PB - Unidade Fiscal de Referência do 

Estado da Paraíba). 

  

4 CONCLUSÃO |   

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas do artigo 1º, 

da Lei 11.708/2020. 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora OI MÓVEL S.A, na forma legal, 

para pagar o valor R$ 588,20 (quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), pela 
violação a Legislação Estadual Vigente a época dos fatos, ou, querendo, apresentar 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos 

do art, 46, $1º, inciso VII, e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. SEGUE ANFXO 

BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 

do art. 44 da Lei 8.078/9% (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do 
Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 
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PAULA FIGUEIREDO XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07.465-9 

— o vens. 
Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07.632-5 ms 
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PROCESSO Nº 25-004.001.20-0000527 

RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTA 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

DECISÃO ADMINISTRATIV. 

  

[ 1. RELATÓRIO: | 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

A Reclamante afirma manter contrato de fornecimento de energia elétrica 

com a Reclamada em seu imóvel residencial, sob UC de nº 5/123788-2. Que recebera 

notificação da Reclamada, informando a detecção de existência de suposto desvio de 

energia elétrica naquela UC. Aduz que a referida notificação traz a informação de 

desvio de energia no período compreendido entre junho/2019 e setembro/2020, 

gerando um débito a pagar no importe de R$ 6.490,68 (seis mil e quatrocentos e 

noventa reais e sessenta e oito centavos). Que não fora comunicada da vistoria que 

e seria realizada pela Reclamada, apenas tendo ciência no momento do recebimento da 

injusta cobrança. Que não teria havido realização de perícia para constatar as 

irregularidades apontadas, também não lhes sendo oportunizado contraditório e 

ampla defesa no processo administrativo. Alega que a Reclamada por mais de duas 

vezes procedeu com a troca do medidor, o que entendera como sendo o pivô dos 

problemas apontados. Assim sendo, tendo em vista a inércia da Demandada e por 

estar sendo cobrada indevidamente, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a proceder com a vistoria 

no equipamento de aferição, juntando aos autos todos os documentos a ela 

relacionados, e caso necessário, proceda com a substituição do medidor. Que sejam 

juntados também aos autos os detalhamentos das leituras com os respectivos 

consumos e explicações. Que se abstenha de inserir o nome da Requerente no 

Cadastro de Restrição ao Crédito, até o julgamento final do presente processo 

  

administrativo. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): / 
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Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega que de acordo com o Termo dc 

Ocorrência e Inspeção - TOI, sob nº 812092, fora verificada irregularidade na Unidade 

Consumidora nº 5/123788-2, de titularidade da Reclamante. Que a referida inspeção 

fora realizada na presença do filho da Demandante, que acompanhara todo o 

procedimento realizado, conforme pode ser observado em cópia do TOI (fls. 32-32) 

anexado aos autos. Assevera que na oportunidade fora constatado desvio de energia 

elétrica no ramal de entrada, sem passar pela medição, deixando de registrar o correto 

consumo, sendo regularizada a unidade sem a necessidade de perícia técnica no 7 

medidor retirado, haja vista tal irregularidade ser externa ao aparelho de medição. 

Que diante da irregularidade detectada fora remetida “Carta ao Cliente”, explicando o 

resultado da inspeção, o Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo e a 

forma de cálculo do faturamento. Afirma que a referida carta esclarece ser possível a 

negociação de pagamento do débito consubstanciado, além da possibilidade de 

apresentação de Recurso Administrativo, no prazo de trinta dias, a partir de seu 
recebimento, tendo optado, a Reclamante, por não fazê-lo no prazo estabelecido. Que 

ao se observar o histórico de consumo da UC, pode ser percebida indiscutível 

irregularidade do medidor, ou seja, que após a regularização, o consumo mensal 

utilizado pela UC aumentou em relação aos meses anteriores, o que por si só 

constataria a existência de irregularidade no medidor. Acreditando que a cobrança 

decorrente de apuração de consumo não faturado fora devidamente fundada e por ser 

perfeitamente legal, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na ms 
  inicial, devendo, por consegui ser a p Recl 3 Admini , 

arquivada. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada fora representada por meio de vídeo chamada. A parte Reclamante 

reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada ofereceu a 

proposta de parcelamento do débito, com entrada de 20% (vinte por cento) e o saldo 

devedor em 24 (vinte e quatro) parcelas, mas não fora aceita pela Consumidora. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 
y 

É o relatório. À / 
> 
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2 FUNDAMENTAÇÃO ] 
  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da demanda, observamos por meio de tudo 

quanto fora arregimentado aos autos que não assiste razão à Reclamante, Sra. Maria 

do Socorro Viana da Costa, haja vista a inexistência de qualquer prática 

irregular/abusiva por parte da Reclamada, que prestou de forma legal o serviço 

contratado pela Consumidora, exercitando, por conseguinte, seu direito de cobrança 

pela prestação de tais serviços. 

Em primeiro lugar, alega a Consumidora que não fora informada da 

realização da vistoria em sua residência, tomando ciência apenas com o recebimento 

da cobrança de recuperação de consumo; em segundo lugar, que não teria havido 

realização de perícia técnica para constatar as irregularidades apontadas; e por último 

que não fora oportunizado contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON tem por 

escopo a proteção dos direitos dos consumidores, fazendo valer a lei especial da 

relação de consumo, equilibrando a balança desta relação. Todavia, como legítimo 

guardião do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, temos que aplicar justas 

medidas de avaliação dos casos concretos, não descuidando das provas apresentadas 

no corpo processual. 

Nesse diapasão, observa-se que a Reclamada traz aos autos prova 

inconteste de que a Consumidora, ora Reclamante, fora devida e legalmente 

informada da realização da inspeção em sua residência, como se pode observar por 

meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 31/32), assinado pelo filho da 

Demandante, que acompanhou a vistoria realizada pela equipc da Reclamada. 

Podemos também constatar por meio do conteúdo processual que uma 

vez sendo constatada/detectada a irregularidade na UC, e sendo tal irregularidade 

externa ao aparelho de medição, desnecessária a perícia técnica do medidor 
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substituído, não sendo este o responsável pelo subconsumo proveniente da citada 
irregularidade. 

Por fim, há de se considerar que, com relação à irresignação da 

Consumidora quanto ao suposto fato de não lhes ser oportunizado contraditório e 

ampla defesa no processo administrativo que resultou na aplicação de cobrança da 

recuperação de consumo de energia elétrica, essa não deve prosperar, haja vista não 

ter feito uso de seu direito de Recurso Administrativo no prazo estabelecido em lei, 

Assim, não há como enxergar qualquer irregularidade ou cobrança 

indevida por parte da Reclamada, que tão somente faz valer o exercício regular de 

direito, ao exigir contraprestação ao serviço efetivamente prestado, ficando ao seu 

imperativo critério a formalização de proposta de pagamento do débito estabelecido. 

Ademais, esse Órgão de Defesa do Consumidor tem firmado o 

entendimento de que na negociação de dívidas o PROCON intervir no intuito de 

assegurar a proteção dos consumidores contra a utilização de práticas abusivas, 

vedadas pela legislação, nesses processos de negociação, não sendo o caso dos autos. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. - 

  
[ 3. CONCLUSÃO o 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifique-se a parte reclamada desta decisão. Após, sejam os autos 

arquivados e baixados. 

Publique-se e cumpta-se na forma da lei, >, 
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dean de Proteção e Defesa do Consumidor 

Cabedelo-PB, 13 de janeiro de 2022. 

  

Gerente de Apoio Jurídico 
Matrícula 07.632-5 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000036 

RECLAMANTE: GABRIELY FERREIRA LIMA DE MIRANDA 

RECLAMADA: MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

  

| 
e 

  
| 1 - RELATÓRIO: 
  

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE; 

A Sra, Gabriely Ferreira, ora Reclamante, aduz que adquiriu junto à 

Reclamada um guarda-roupa casal Cancun, cinco portas, com baú, no valor de R$ 

791,87 (setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos). 

Afirmou que no ato da aquisição, o referido produto foi anunciado como 

fabricado no material MDF. Que ao chegar a sua residência, fora verificado a 

existência de algumas avarias, além do fato de ter sido entregue em material diverso 

do que fora oferecido no site da Reclamada, ou seja, o que deveria ser em MDF veio 

em MDP. 

Alegou também que em agosto de 2020 entrou em contato com a 

Reclamada para informar do erro cometido, e que em 17/09/2020 foram em sua 

residência para recolher o produto. Que em 19/10/2020 a Reclamada lhe enviou um 

novo guarda roupas, mas que, mesmo assim, o produto viera com material diferente 

da publicação no site. 

Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a restituir o valor pago na 

aquisição do produto, devidamente atualizado. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, MADEIRAMADEIRA 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, alega que se trata de um erro de anúncio, 
considerando que o móvel, Guarda Roupa Casal 5 Portas Com Baú Cancun J&A 

Móveis 01116 Jequitiba/Off-White, adquirido pela Cliente, na realidade seria 

produzido com ambos os materiais, MDF e MDP. 

N | 
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Que na época da aquisição, o anúncio encontrava-se equivocado, 

apontando tão somente o material MDF em sua composição. Que o anúncio já fora 

ajustado pela fornecedora, o quê, a seu ver, demonstra a boa-fé da Reclamada. 

Que em virtude do erro a Reclamada manifesta seu desejo de cumprir 

com o pleito da Reclamante, ou seja, de restituir o valor despendido, com correção 

monetária conforme índice do INPC, condicionado impreterivelmente a coleta do 

móvel que ainda se encontra sob a posse da Consumidora. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
Feito o pregão, em primeira audiência, verificou-se a presença de todas 

as partes, onde a parte reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a 

Empresa Reclamada ofertou a restituição do valor pago, atualizado, mediante 

depósito a ser feito na conta corrente da Reclamante, com posterior coleta do produto 

na residência desta. Tal proposta não fora aceita pela Reclamante, que formalizou 
contra proposta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista o decorrer do lapso 

temporal de mais de sete meses da compra, sem que nenhuma solução eficaz tenha 

sido dada pela Reclamada, Diante da possibilidade de acordo, fora designada nova 

audiência. 

Em segunda audiência, a reclamada renovou a proposta de coleta do 

móvel com restituição do valor despendido pela consumidora, o que não foi aceito por 

esta. Desta feita, as partes não chegaram a uma composição amigável. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É relatório. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO   
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Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa i a procedência da presente Recl ão, senão nos 
casos de comprovada abusividade. 

Trata-se de evidente descumprimento das normas consumeristas, onde a 

Reclamada adota postura enganosa ao promover publicidade em seu site de produto 

não condizente com o que fora entregue a Consumidora, consubstanciando inegável 

infração aos ditames legais. 
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Assim versa o artigo 37, 8 1º, da Lei 8.078/1990 - CDC: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
$ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação 
de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer 
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 

Cumpre também destacar a doutrina de Flávio Tartuce, segundo quem: 

(...) a liberdade de escolha do consumidor, direito básico previsto no 

inciso II do artigo 6º do CDC, está vinculada à correta, fidedigna e 

satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no 

mercado de consumo. De fato, a autodeterminação do consumidor 

depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta 

é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão 

daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor 

age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou 

omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente. (Manual de 

Direito do Consumidor, 2018, p. 423). 

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, 

a empresa Reclamada reconhece seu erro quanto à falha na publicação do anúncio que 

induziu a Consumidora em erro de característica e qualidade, não restando dúvidas 

quanto à infração cometida, materializando-se manifesta infração aos ditames 

prescritos no artigo 37, $ 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e 

não se desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva da 

Consumidora, merece acolhida a Reclamação Administrativa, com a consequente 

condenação da Empresa MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. ao 
pagamento de multa por violação a legislação consumerista, Devendo ainda, ser 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

9 
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| 3. DOSIMETRIA DA MULTA | 
  

Atento ao art. 56, 1 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 24 e 

seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena de multa administrativa a 

empresa MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A: 
a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, especialmente quanto ao 

Art. 37, 8 1º, tendo em vista a publicidade enganosa por parte da empresa reclamada, 

que anunciou o produto como sendo composto por um material superior ao qual era 

verdadeiramente fabricado; 

b) Houve danos a consumidora na conduta da empresa reclamada, tendo 

em vista que foi induzida ao erro, ao acreditar que o produto que estava adquirindo 

era feito completamente com o material MDE; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) A Reclamante não é Idosa (maior de 60 anos), portanto, não houve 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 

e) Houve circunstâncias atenuante, tendo em vista a primariedade da 

empresa (Art. 25, IE, Dec. 2.181/97). 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada e a presença de atenuante, fixo-lhe a pena final no valor 

correspondente a R$ 2.007,00 (450 UFMC - Unidade Fiscal do Município de 

Cabedelo). 

  

4, CONCLUSÃO   

Ante o exposto, determino: 

a) A notificação da reclamada MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A, na forma legal, para pagar o valor de R$2.007,00 (dois mil e sete 

reais), pela violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no 

razo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art, 46, 

81º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2.181/97. /, > ) 
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b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição dos nomes da 

empresa infratora MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A no 
Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput do art. 44 da Lei 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 25 de janeiro de 2022. 

  

MATHEUS LINS FELIZARDO 
Secretário-Adjunto do PROCON 

Matrícula nº 08.227-9 
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Processo nº 25.004,001.21-0000044 

RECLAMANTE: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA 

RECLAMADA: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAM 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

  
| 1- RELATÓRIO:   

DAS ALEGAÇÕES DO (A) RECLAMANTE: 

Alega a Reclamante, beneficiária do INSS, que percebeu, a partir do mês de 

maio de 2020, ter havido um desconto maior que o habitual em sua conta. Aduz que ao 

retirar seu extrato percebeu que da sua conta está sendo descontado mensalmente o valor 

de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), sendo destinada a empresa CONAFER. Ressalta 

ainda a consumidora que nunca compactuou com nenhuma doação à CONAFER e que 

desconhece a pessoa que autorizou tais pagamentos. Afirma que registrou 0 ocorrido 

através do boletim de ocorrência anexado aos autos. Por fim, requer o cancelamento e a 

devolução dos valores descontados de sua conta, 

EN DAS ALEGAÇ 'DES DA EMPRESA: 

A empresa CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAM 

não apresentou defesa escrita, apesar de ter sido devidamente notificada conforme fls. 11. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Na audiência de conciliação, não houve o comparecimento da empresa 

reclamada, apesar de ter sido devidamente notificada conforme fls. 11, impossibilitando que 

as partes litigantes chegassem a uma composição amigável. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

Nu A 8 
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[ 2. FUNDAMENTAÇÃO | 
  

Embora exista verossimilhança nos argumentos da reclamante MARIA DAS 

DORES SANTOS SILVA, percebe-se que o que está sendo tratado nos autos é a questão dos 

descontos a título previdenciário, que foram realizados diretamente no benefício da autora. 

Sendo assim, percebe-se que o problema em questão não se trata de uma 

relação de consumo, não tendo, este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor 

competência para analisar e julgar a presente questão. 

mn Portanto, diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, 

diante da falta da relação de consumo e da incompetência jurídica deste órgão de proteção 

e defesa do consumidor para analisar e julgar a presente demanda, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  
3. CONCLUSÃO ]   

Tendo em vista a não existência da relação de consumo e, portanto, da 

incompetência jurídica deste órgão de proteção e defesa do consumidor para analisar e 

julgar a presente demanda, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação 

apresentada, devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifiquem-se as partes reclamadas desta decisão. Após, sejam os autos 

arquivados e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PE, 24 de fevereiro de 2022. 

ne? 
MATHEUS LINS FELIZARDO 
Secretário-Adjunto do PROCON 

Matrícula 08.227-9 
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Processo nº 25-004.001.210000047 

RECLAMANTE: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO/PB 

RECLAMADA: BANCO BRADESCO 

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  

1. RELATÓRIO ] 
  

A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de 
Cabedelo - PROCON CABEDELO, no uso de suas atribuições legais, conforme 
autorizam os Arts. 4º, II, 5º e 7º do Decreto Federal 2.181/97 c/c art. 55 da Lei 

8.078/90, realizou fiscalização na agência do Banco Bradesco que tem atuação na 
circunscrição municipal. 

Na citada operação, havida em 29 de Janeiro de 2021, o estabelecimento 
foi fiscalizado, sendo lavrados os Autos de Constatação de nºs 000158, 000160 e 000161 

(fls. 04 a 06), que deram origem ao presente processo administrativo, diante do 
- flagrante desrespeito as seguintes normas legais: 

a) Art. 2º da Lei Estadual nº 10.749/2016: uma vez ausente placa com 

informações de prioridade no atendimento para Policiais Civis, 

Militares, Seguranças Penitenciários e Bombeiros fardados, em horário 

de serviço; 

b) Art. 1º da lei Estadual nº 10.421/2015: pela ausência de endereço e 

número do PROCON, em local visível para os clientes; 

c) Art. 1º da Lei Estadual nº 11.697/2020: pela ausência de indicativo de 

atendimento prioritário para pessoas com diabetes; 

d) Art. 1º da Lei Estadual nº 8.857/2009: pela presença de apenas 01 (um) 

assento especial para pessoas obesas; 
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e) Art. 6º da Lei Estadual nº 9.426/2011: pela ausência de cartazes com 

informação de tempo máximo de espera para atendimento; 

f) Art. 52, 8 2º, da Lei Federal nº 8.078/90: pela ausência de informativo 

acerca do direito do consumidor de antecipar seus débitos com 

descontos proporcionais nos juros e demais acréscimos, e; 

g) Art. 1º da Lei Estadual nº 9.782/2012: pela ausência de mensagens 

- educativas sobre os malefícios das drogas nas telas dos caixas 

eletrônicos. 

Na ocasião da lavratura dos retromencionados Autos, estabelecera-se 

prazo de 30 (trinta) dias para a adequação da reclamada ou impugnação do ato no 

prazo legal. 

Deve-se destacar, que mesmo sendo devidamente informada notificada 

a apresentar sua impugnação, a Reclamada manteve-se inerte, deixando de 

comprovar sua adequação ou de impugnar o consignado no presente processo 

administrativo. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  
2. FUNDAMENTAÇÃO   

Em primeiro momento, necessário esclarecer que a relação existente entre 

o Banco e os seus clientes é típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo, o cliente, 

como destinatário final dos serviços, e o Banco, no polo passivo, como prestador de 

serviços, mediante pagamento. 

Ao analisarmos detidamente a questão, observamos que no momento da 

fiscalização, conforme documentos juntados nos autos (fls. 04 a 06), houve nítido 

descumprimento do disposto em vasta legislação estadual e federal, qual seja: art. 52, 8 

2º, da Lei 8.078/1990; art. 6º da Lei Estadual nº 9.426/2011; art. 1º da Lei Estadual nº 

9.782/2012; art. 1º da Lei Estadual nº 10.421/2015; art. 2º da Lei Estadual nm 
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10.749/2016; art. 1º da Lei Estadual nº 8.857/2009; e art. 1º da Lei Estadual nº 

11.697/2020. Assim versam os dispositivos supracitados: 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que 
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: 

$ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada 
Lm do débito, total ou parcialmente, mediante redução 

proporcional dos juros e demais acréscimos. (Lei nº 

8.078/1990 - CDC) 

Art. 1º Fica obrigatório aos Bancos do Estado da Paraíba 

reservar 02 assentos especiais para as pessoas obesas 

aguardar seu atendimento devidamente acomodado. (Lei 

Estadual 8.857/2009) 

Art. 6º Ficam os estabelecimentos constantes no art. 1º 
obrigados a divulgar o tempo máximo de espera para 

atendimento nas hipóteses dos incisos do art. 2º, em local 

visível e acessível ao público, em suas dependências, 
através de cartaz com dimensão mínima de 60 cm (sessenta 

centímetros) de altura por 50cm (cingiienta centímetros) de 

largura. (Lei Estadual 9.426/2011) 

Art. 10 Ficam as instituições bancárias obrigadas a inserir 

mensagem educativa sobre os malefícios das drogas, nas 
telas dos caixas eletrônicos, no âmbito do Estado da 
Paraíba. (Lei Estadual 9.782/2012) 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais a afixarem, 

em lugar visível, o endereço e o número dos telefones do 
PROCON Programa Estadual de Orientação e Proteção ao 
Consumidor, assim como os da Delegacia de Polícia à qual 
está jurisdicionado o estabelecimento. (Lei Estadual 
10421/2015) 

Art. 2º O estabelecimento comercial ou da rede bancária, 
lotérica ou assemelhados deverá expor para seus clientes e 

usuários, mediante uso de cartaz ou outro instrumento 
visível, o direito do beneficiário da presente Lei. (Lei   Estadual 10.749/2016) 

No 1/48 pd 
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Art. 1º Fica assegurada a prioridade de atendimento às 
pessoas com diabetes nos órgãos públicos, 
estabelecimentos comerciais e instituições financeiras no 

Estado da Paraíba. (Lei Estadual 11.697/2020) 

Assim, com a verificação no dia 29/01/2021, in loco, de práticas não 

condizentes com as determinações legais, não restam dúvidas quanto às suas 

violações, sendo evidente que o Banco Reclamado privou os consumidores de diversas 

informações relativas a descontos por pagamento antecipado (art. 52, 82º do CDC), ao 

tempo máximo de espera em filas (art. 6º da Lei Estadual nº 9.426/2011), sobre o 

malefício das drogas (art. 10 da Lei Est. nº 9.782/2012), relativas ao endereço e número 

do PROCON e da Delegacia de Polícia (art. 1º da Lei Est. nº 10.421/2015) e a relativa 

ao atendimento prioritário destinado aos policiais (art. 2º da Lei Est. nº 10.749/2016) e 

às pessoas com diabetes (Art. 1º da Lei Est. nº 11.697/2020). 

Ressalte-se que a atitude da reclamada, caracterizada pela ausência das 

informações previstas nas diversas leis supracitadas, importa, de per si, na violação ao 

direito básico de todos os consumidores de obterem informações adequadas e claras 

sobre os diferentes produtos e serviços, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.078/90, 

que assim versa: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[.] 
TI - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 

Além da ausência das informações citadas, a fiscalização constatou a 

caracterização de violação à norma que busca garantir atendimento digno às pessoas 

obesas, havendo a constatação de que a agência fiscalizada não dispunha dos 02 (dois) 

assentos especiais previstos na Lei Estadual nº 8.857/2009, conforme Auto de nº 

000160. 

Ademais, destaque-se que apesar do prazo concedido para adequação às 

normas legais, o Banco Bradesco manteve-se inerte, deixando de comprovar sua 

regularização, bem como não juntou qualquer impugnação nos autos em apreço. 
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contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 81º e art. 49, caput, ambos 

do Decreto 2.181/97. 
b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art, 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora BANCO BRADESCO no Cadastro de Reclamações 

Fundamentadas, nos termos do caput do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e inciso II do art. 58 do Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 09 de março de 2022. 

    
4 fediador 
Matrícula 06,304-7 
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MATHEUS LINS FELIZARDO 
Secretário-Adjunto do PROCON 

Matrícula 08.227-9 
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Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com a 

consequente condenação da Empresa BANCO BRADESCO ao pagamento de multa 

por violação aos arts. 6º, III, e 52, £ 2º, da Lei nº 8.078/1990; art. 1º, da Lei Estadual nº 

8.857/2009; art. 6º, da Lei Estadual 9.426/2011; art. 1º, da Lei Estadual nº 9.782/2012; 

art. 1º, da Lei Estadual 10.421/2015; art. 2º, da Lei Estadual 10.749/2016 e art. 1º, da 

Lei Estadual 11.697/2020. Devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA 
  

Atento a inobservância dos dispostos nas leis supracitadas, passamos à 

graduação da pena de multa administrativa imposta aa BANCO BRADESCO: 

a) Houve a nítida violação aos ditames prescritos nos arts. 6º, III e 52, 8 

2º, da Lei nº 8.078/1990; 1º, da Lei Estadual nº 8.857/2009; 6º, da Lei Estadual 

9.426/2U11; 1º, da Lei Estadual nº 9.782/2012; 1º, da Lei Estadual 10.421/2015; 2º, da 

Lei Estadual 10.749/2016 e 1º, da Lei Estadual 11.697/2020; 

b) Houve danos aos Consumidores na conduta da Empresa Reclamada, 

ao adotar práticas desrespeitosas aos dispositivos legais supramencionados, 

ocasionando prejuízos aos usuários da rede bancária do município de Cabedelo PB; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção administrativa. 

d) Houve a presença de agravante, tendo em vista a reincidência da 

reclamada. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada, a pluralidade de consumidores prejudicados e a presença 

de agravante da reincidência, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 

13.380,00 (3.000 UFMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

  

4, CONCLUSÃO   

Isto posto, determino: 

a) A notificação da reclamada BANCO BRADESCO, na forma legal, 

para pagar o valor de R$ 13.380,00 (treze mil trezentos e oitenta reais), pela violação a 

legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a 
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Processo nº 25-004.001.21-0000130 

RECLAMANTE: DANILO MOTA DE ARAÚJO 

RECLAMADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (E OUTROS) 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  

1, RELATÓRIO 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

O Reclamante, Sr. Danilo Mota De Araújo, ora representado por seu 

procurador, assevera que no dia 25/05/2020 adquiriu um aparelho celular da marca 

Samsung, em uma das lojas do Magazine Luíza, pelo valor de R$ 2.279,05 (dois mil e 

duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos). Afirma que o referido produto em 

07/10/2020 apresentou defeito, sendo enviado para o serviço autorizado. Que por ter 

apresentado outros defeitos, fora enviado mais uma vez à autorizada. Alega, por fim, 

que em virtude dos vícios do produto, além de sua falta de confiança no aparelho 

adquirido, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer 

que a Reclamada seja condenada a proceder com a restituição dos valores pagos pela 

aquisição do produto, devidamente atualizados. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Ao juntar sua Defesa Administrativa, a Primeira Reclamada, Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda, alegou que o Reclamante procurou a Assistência 

Técnica Autorizada, recebendo de volta seu aparelho celular, devidamente reparado. 

Que se verificou que o produto fora novamente encaminhado à Assistência Técnica, 

sendo devolvido em perfeito estado. Afirma que inexistira, in casu, qualquer prática de 

ato ilícito ou em d peito ao € dor por parte da Reclamada, onde seus atos 

teriam sido pautados pela boa-fé, e que qualquer dano supostamente suportado, fora 

causado por motivos alheios ao seu controle. Assim, entendendo não ter praticado 

qualquer conduta que pudesse prejudicar o Reclamante, além de ter prestado os 

esclarecimentos solicitados, pugnou pelo acolhimento das razões apresentadas, 

determinando-se o arquivamento definitivo da presente Reclamação Administrativa. 
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Por sua vez, a Segunda Reclamada, Bcholanda Serviços de Reparação e 

Manutenção de Equipamentos - EIRELI alega ser mera empresa intermediária, 

prestadora de serviços da fabricante, não possuindo qualquer responsabilidade pelos 

fatos narrados na presente Reclamação. Afirma que os reparos efetuados entre as 

oportunidades de entrada foram distintos, demonstrando a adequada prestação de 

serviços pela Assistência Técnica. Que o produto fora recebido junto à Assistência 

Técnica em 07/10/2020, sendo submetido à análise técnica e devidamente reparado 

em garantia, devolvido ao Consumidor já no dia 08/10/2020, em perfeitas condições 

de uso. Que posteriormente o produto fora novamente direcionado a Reclamada, em am 

12/02/2021, sendo devolvido ao Reclamante no dia 19/02/2021, após a realização dos 

reparos necessários. Aduz que a Assistência Técnica efetuou todo o procedimento 

cabível à sua alçada, não havendo adoção de qualquer prática ilícita de sua parte, 

tendo agido sob estrita observância à política da fabricante e em conformidade legal. 

Suscita em sua Defesa o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Reclamada, 

entendendo não poder arcar com qualquer pedido do Reclamante. Assevera também 

que caso esse Órgão entenda insuficiente ou unilateral as provas documentais 
arregimentadas pela Reclamada, deve reconhecer a complexidade da matéria, com a 

consequente necessidade de produção de prova pericial, o que torna o PROCON 

incompetente para apreciação da matéria e julgamento dessa demanda. Assim, face ao 

  exposto, requer, preli mente, que seja d da a ilegitimidade passiva da 

Reclamada, ou, caso não seja este o entendimento, requer a improcedência da 

Reclamação Administrativa, com seu arquivamento definitivo. px 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Abertos os trabalhos e feito o pregão, verificou-se a presença de todas as 

partes, oportunidade em que o Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os 

debates as Empresas Reclamadas não ofereceram proposta de acordo, reiterando os 

termos de suas Defesas Administrativas. Fora deferida a juntada das Defesas 

Administrativas e outros documentos apresentados pelas Reclamadas. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 
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l 2. FUNDAMENTAÇÃO ]   

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Indo direto ao ponto central da presente demanda, temos que mesmo o 

consumidor sendo amparado pelo instituto do ônus da prova em seu favor, deve 

apresentar indícios de provas que levem o julgador a ter o mínimo de certeza de suas 

alegações, onde no contexto fático, o Reclamante não apresentou provas suficientes e 

indenes de dúvidas, capazes de comprovar falha na prestação de serviço e/ou prática 

abusiva por parte das Reclamadas, além de terem estas, prestado de forma legal o 

serviço contratado pelo Consumidor, não assistindo, portanto, razão ao Reclamante, 

Sr. Danilo Mota de Araújo. 

Fica evidenciado, por tudo quanto fora juntado aos autos que, após a 

constatação dos problemas técnicos existentes no aparelho celular do Consumidor, o 

mesmo fora enviado a Assistência Técnica para o devido reparo dentro do prazo legal, 

sendo devido e regularmente executado o serviço solicitado pelo Reclamante, ou seja, 

fica-nos claro que o bem fora devolvido ao seu proprietário em pleno estado de uso. 

Ademais, a própria peça inaugural dessa demanda (fls. 02) demonstra, 

nas declarações do Reclamante que por duas vezes o produto fora para Assistência 

Técnica, mas “por não ter mais confiança no aparelho de telefone celular”, busca a 

restituição dos valores pagos pela aquisição do produto. 

Ora, tal alegação não se faz suficiente para comprovar a existência de 

irregularidade e/ou ilegalidade nas práticas adotadas pelas Reclamadas, que, como 

supramencionado, prestaram o serviço de assistência e devolveram o produto dentro 

do prazo legal estabelecido, não restando consubstanciada a existência de novos 

problemas técnicos, após o último recebimento do aparelho pelo Consumidor. 

Nesse diapasão, e diante de tudo quanto fora arregimentado nos autos, 

não se evidencia qualquer infração ao Código Consumerista, tão pouco a existência de 

praticas abusivas por parte das Reclamadas, que prestaram regularmente o serviço de 
assistência técnica quando requisitado. 
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Assim sendo, seria injusto condenar as Empresas Reclamadas por 

violação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos provas 

suficientes que ancorem/embasem os fatos narrados na inicial administrativa. 

Assim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, 

não merece ser acolhida a Reclamação Administrativa. Em consequência deve ser a 

presente Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  

| 3. CONCLUSÃO | 
Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

ebaixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 

À 
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    JREDO XAVIER 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000147 
RECLAMANTE: KÁTIA DA SILVA PEREIRA 
RECLAMADA: OI MÓVEL S.A. 

  

[ - | 

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

  
[ 1. RELATÓRIO:   

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Alega a Srta, Kátia da Silva Pereira, ora Reclamante, que possuíra 

contrato de prestação de serviços junto a Reclamada, por meio do Oi Móvel, com 

pagamento médio do valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Afirma que tivera um 

plano em conjunto com a Oi Móvel desde abril de 2020 e que no mês de junho deste 

ano teve que mudar de endereço para localidade de área não coberta pela Operadora 

de Telefonia Celular, ora demandada. Que por tal razão, no mês de julho/2020 entrou 

em contato com a Reclamada para solicitar o cancelamento do plano. Por fim, 

acreditando ter sido indevidamente cobrada, à medida da inexistência de sinal da 

Operadora na área de sua residência, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor - PROCON, para requerer que a Reclamada seja compelida a confirmar o 

cancelamento do Plano Oi Móvel, juntamente com os pacotes de serviços, sem a 

cobrança de multa, nos termos da Lei 11.708/2020. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa, a Empresa Reclamada aduz que ao 

iniciar consulta em seu sistema, fora localizado protocolo de solicitação de 

portabilidade para outra Operadora, na data de 13/08/2020, sob protocolo de nº 

202000121101354, além de ter constatado a existência de dois débitos em aberto no 

nome da Autora, onde devem, tais débitos, serem mantidos, haja vista a utilização dos 

serviços prestados. Que cobrou a multa pela quebra contratual, à medida que o plano 

fora cancelado antes de decorrido um ano de utilização, ou seja, o cancelamento do 

contrato antes do período de fidelização. Afirma que, “no que tange à reclamação de 

suspensão dos serviços, evidenciou-se que a Requerente esteve em mora com a 

i à 
iço i ido, o 

prestadora de serviços, motivo pelo qual, fatalmente, teve o serviço interro o, c 
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que é amplamente previsto nos termos contratuais pactuados”. Que as cobranças 

realizadas são legítimas, posto que configuram o exercício regular do direito da 
empresa, de cobrar pela prestação de serviço. Que entende não ter havido nenhuma 

irregularidade no fornecimento dos serviços contratados, sendo completamente 

descabidas as alegações da Reclamante. Por fim, requer a extinção da presente 

demanda por tudo quanto fora exposto. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes. Entretanto a 

Reclamada fez-se presente por meio de seu preposto. A parte Reclamante reiterou os 

termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada não ofereceu proposta de 

acordo. Informa que a Consumidora possuíra vínculo com a Operadora através das 

linhas móveis de nº (83) 988678348 / (83) 988776164, as quais foram habilitadas no 

Plano Oi Mais 20 GB, em 21/02/2020, cancelado este em 13/08/2020. Que a linha (83) 

988776164 fora migrada para o Plano Básico, cancelado em 01/03/2020. Que fora 

localizado protocolo de nº 202000121101354 na data de 13/ 08/2020, sendo solicitada 

portabilidade do nº (83) 988678248 para outra Operadora. Que referente a fatura de nº 

2019392665, haviam dois débitos em aberto. Que as faturas seriam mantidas, pois os 

serviços foram utilizados. Que fora gerada a cobrança de multa, e que esta segue sm, 

mantida por força de contrato. De modo contrário, a Consumidora além de não 

reconhecer 0 nº (83) 988776164, informa que no mês de julho solicitou o cancelamento 

do plano da linha (83) 988678348. Que pagou duas faturas de acordo com o que falou a 

atendente, no mês de agosto de 2020, para que a Reclamante ficasse isenta da multa. 

Por fim, alegou que quando ficou desempregada, teve que mudar de residência, e com 

isto, entrou em contato com a Empresa Reclamada para informar que no seu novo 

endereço não existia cobertura da Oi, solicitando o cancelamento da linha. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É orelatório. 

  — 
2. FUNDAMENTAÇÃO | 

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Co idor - 
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O que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 
casos de comprovada abusividade, 

Indo direto ao ponto central da presente demanda, podemos perceber 
que a irresignação da Consumidora, ora Reclamante, repousa no desejo de ver 
confirmado o cancelamento do seu Plano Oi Móvel, juntamente com os pacotes de 
serviços, porém, sem a aplicação da multa contratual por fidelização, nos termos da 

a Lei 11.708/2020, em vigor à época dos fatos. 

De outra banda, a Empresa Reclamada alega ter agido dentro dos 
ditames legais, não existindo, de sua parte, qualquer prática abusiva, apenas estando 
no exercício regular do direito ao exigir contraprestação pelo serviço devidamente 
prestado. Ademais, que, uma vez pleiteado o cancelamento do plano contratado pela 
Demandante, só seria possível o atendimento de tal solicitação após comprovado 
pagamento da multa residual, formalmente estabelecida no pacta entre as partes, uma 
vez que a Reclamante estaria ciente desta condição quando da assinatura do Contrato. 

Há de se observar que restou perfeitamente esclarecido que os valores 
cobrados em decorrência da utilização dos serviços postos a disposição da Reclamante 
não consubstanciam qualquer irregularidade legal ou exercício de Práticas abusivas 
por parte da Reclamada. Todavia, o mesmo não se pode entender quanto à cobrança 
de multa residual por fidelização, sendo direito da Consumidora a isenção total da 
aplicação da mesma em tempos de pandemia. 

Nesse diapasão, diante da vigência da Lei Estadual 11.708/2020, que 

dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelização nos contratos mantidos 

por consumidores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e 

internet, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado 

por endemia, epidemia ou pandemia, resta materializada a prática abusiva da 

Reclamada quanto à cobrança de multa residual em decorrência do cancelamento do 

plano contratado. Senão vejamos: 

Art. 1º Ficam os consumidores do Estado da Paraíba isentos 

do pagamento de cláusula de fidelização nos contratos 
mantidos com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por 
assinatura e internet, durante a vigência do Decreto de 
Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, 

epidemia ou pandemia. É / 
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Art. 2 O descumprimento das disposições desta Lei 
sujeitará a empresa infratora a pagar multa no valor de 10 
(dez) vezes a Unidade Fiscal de Referência do Estado da 
Paraíba (UFR-PB). 

Parágrafo único. Será de responsabilidade dos órgãos de 
defesa do consumidor realizar a fiscalização e aplicação de 
multas, quando houver v descumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Os 

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, 

a empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos capazes de 

impedir, modificar ou extinguir a pretensão da Consumidora, onde pelo conjunto 

probatório apresentado, não restam dúvidas quanto ao descumprimento à legislação 

vigente - Lei 11.708/2020. 

Incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e não se 

desincumbindo a Reclamada de provar a culpa exclusiva da Consumidora ou fatos 

extintivos da pretensão, merece acolhida a presente Reclamação Administrativa, com a 

consequente condenação da Empresa ao pagamento de multa por violação a legislação 

Estadual em vigor. Devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 
— 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA 
— 

a) Houve a nítida violação aos ditames do artigo 1º da Lei Estadual 

11.708/2020, haja vista a cobrança multa residual, fundada na fidelização contratual, 

após solicitação de cancelamento do plano pelo Consumidor; 

b) Houve danos a Consumidora na conduta da Empresa Reclamada, uma 
vez tendo que suportar prejuízo econômico pela cobrança de multa residual por 
fidelização contratual; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 
suportar a sanção; - 

É 
= SE 
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d) A Reclamante não é idosa (maior de 60 anos), não havendo agravante 
em relação à lei 10,741/2003; 

e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista que a empresa 
não buscou solucionar a demanda da Consumidora. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 
econômica da Reclamada e a agravante de reincidência, fixo-lhe a pena definitiva no 

sm valor correspondente a R$ 588,20 (10 UFR - PB - Unidade Fiscal de Referência do 
Estado da Paraíba). 

  

  

4. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas do artigo 1º, 
da Lei 11.708/2020. 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora OI MÓVEL S.A, na forma legal, 
para pagar o valor R$ 588, uinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), pela 
violação a Legislação Estadual Vigente a época dos fatos, ou, querendo, apresentar 
Tecurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos 
do att. 46, 81º, inciso VII e art. 49, caput, todos do Decreto 2181/97. SEGUE ANEXO 
BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 
Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 
para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 
legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 

do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art 58 do 

Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 
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8 ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

ABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor CABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - - PROCON - 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa, a Empresa Reclamada alega que ao 

iniciar consulta em seu sistema informatizado, constatando que o Reclamante fora 

possuidor de vínculo com a Operadora através da linha (83) 98852-6245, habilitado no 

Plano Oi Mais 4GB, ativo em 09/01/2021. Que diferentemente do que fora narrado 

PAULA TREDO XAVIER pela parte autora, não fora cumprido o período de 12 (doze) meses de fidelização, 

Mediadora sendo a cobrança da multa, devida. Afirma que o consumidor se fez ciente da multa 

Matrícula 07.465-9 de cancelamento antes do término do prazo, por meio de cláusula prevista no 

Contrato. Que posteriormente o Reclamante contratara junto a Reclamada, nova linha, 

TETO O SC que atualmente estaria suspensa por inadimplência. Que constariam faturas em 

= “RO y DO as DE OLIVEIRA aberto, as quais foram cobradas corretamente por serem devidas, além da fatura por 

' cobrança da multa residual referente ao cancelamento do Plano Oi Mais 4GB, 

realizado em 28/11/2020 - fatura 609457769, com vencimento em 07/01/2021, no 

valor de R$ 1.526,83. Alega também que no período em que as linhas estiveram ativas, 

constatou-se o uso dos serviços de forma livre e sem nenhuma interrupção, sendo 

completamente descabidas as alegações do Reclamante. Por fim, requer a extinção da 

presente demanda por tudo quanto fora exposto. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 

  

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
ad e 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes. Entretanto a 

Reclamada fez-se presente por meio de seu preposto, por vídeo conferência. A parte 

Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada 

não ofereceu proposta de acordo. Informa que o Consumidor possuíra vínculo com a 

Operadora através das linhas móveis de nº (83) 98852-6245, habilitada no Plano Oi 

Mais 4GB, ativo. Informa também que consta contrato do plano, não sendo possível o 

seu cancelamento com a isenção de multa. Que constariam faturas em aberto, as quais 

foram cobradas corretamente, portanto, devidas, além de fatura em aberto com a 

cobrança de multa referente ao cancelamento do Plano Oi Mais 4GB, realizado em 

28/11/2020, vinculado a linha de nº (83) 98867-8698. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éorelatório. 
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ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor CABEDELO, Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - - PROCON - 

2 FUNDAMENTAÇÃO ] 
PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000188 

RECLAMANTE: WALLISSON SILVA DE MELO Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 
RECLAMADA: OI MÓVEL S.A. partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

O que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 
casos de comprovada abusividade. 

  a Ao analisarmos profunda e detidamente o caso em tela, observamos que 
a irresignação da parte autora repousa no desejo de que a Reclamada seja compelida a 
retirar seu nome do cadastro do SERASA, uma vez considerando indevida a cobrança 
de multa por quebra de contrato - período de fidelização; bem como o cancelamento 
da aplicação da referida multa residual, 

Pa DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  
| 1. RELATÓRIO: 
  

Resta-nos perfeitamente esclarecido que os valores cobrados em 
DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE; decorrência da utilização dos serviços postos a disposição do Reclamante não 

consubstanciam qualquer irregularidade legal ou exercício de práticas abusivas por 
parte da Reclamada. Todavia, o mesmo não se pode entender quanto à cobrança de 
multa residual por fidelização, sendo direito do Consumidor a isenção total da 
aplicação da mesma em tempos de pandemia. 

Assevera O Sr. Wallisson Silva de Melo, ora Reclamante, que possuíra 

contrato de prestação de serviços junto a Reclamada, por meio do Oi Móvel, sob nº 

(83) 98616-3922, no valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). Afirma que passou 

a não dispor do sinal da Operadora na área de sua residência, o impedindo de 

usufruir dos serviços contratados. Que por esta razão buscara a loja da Reclamada, Nesse diapasão, diante da vigência da Lei Estadual 11.708/2020, que 
a objetivando o cancelamento do plano, sendo prontamente atendido. Contudo, no - dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelização nos contratos mantidos 

momento do cancelamento não fora informado que seria gerada multa por quebra por consumidores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e 
contratual, fundada no período de fidelização. Alega ter se surpreendido com o valor internet, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado 
da multa cobrada no valor de R$ 1.526,83 (um mil e quinhentos e vinte e seis reais e por endemia, epidemia ou pandemia, resta materializada a prática abusiva da 
oitenta e três centavos). Que solicitara portabilidade de seu número para outra Reclamada quanto à cobrança de multa residual em decorrência do cancelamento do 
Operadora. Aduz que no dia 09/01/2021 fora abordado por uma vendedora da Plano contratado. Senão vejamos: 
Reclamada, oferecendo-lhe novo plano, sendo informado ao Consumidor que caso Art. 1º Ficam os consumidores do Estado da Paraíba i 
formalizassem o novo contrato, haveria o cancelamento da multa residual do pagamento de cláusula de fidelização nos contatos 
anteriormente cobrada, o que foi plenamente aceito pelo Reclamante. Afirma também mantidos com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por 
que no mês de abril/2021 tivera seu nome negativado junto ao SERASA em virtude da assinatura e internet, durante a vigência do Decreto de 
inadimplência no pagamento da multa supracitada, o que o fez sentir-se enganado ao Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, o oa . . epidemia ou pandemia. 
ser condicionado a fazer um novo plano, objetivando a isenção da multa. Assim, 

socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, para Art. 2 O descumprimento das disposições desta Lei 
requerer que a Reclamada seja compelida a retirar seu nome do cadastro do SERASA, (ato) gos q Unidade Biscl do Esfesêndi do Eando da 
bem como o cancelamento da multa aplicada pur quebra de contrato. Paraíba (UFR-PB). 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
A de Proteção e Defesa do Consumidor 

Parágrafo único. Será de responsabilidade dos órgãos de 

defesa do consumidor realizar a fiscalização e aplicação de 
multas, quando houver o descumprimento do disposto 

nesta Lei. 

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

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos do 

Reclamante, a empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos 

capazes de impedir, modificar ou extinguir a pretensão do Consumidor, onde pelo 

conjunto probatório apresentado, não restam dúvidas quanto ao descumprimento à 

legislação vigente a época dos fatos - Lei 11.708/2020. 

Incontroversos os fatos constitutivos do direito do Reclamante e não se 

desincumbindo a Reclamada de provar a culpa exclusiva do Consumidor ou fatos 

extintivos da pretensão, merece acolhida a presente Reclamação Administrativa, com a 

consequente condenação da Empresa ao pagamento de multa por violação a legislação 

Estadual em vigor. Devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA 3] 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao m, 

art. 74 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do artigo 1º da Lei Fstadual 

11.708/2020, haja vista a cobrança multa residual, fundada na fidelização contratual, 

após solicitação de cancelamento do plano pelo Consumidor; 

b) Houve danos ao Consumidor na conduta da Empresa Reclamada, 

uma vez tendo que suportar prejuízo econômico pela cobrança de multa residual por 

fidelização contratual; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) O Reclamante não é idoso (maior de 60 anos), não havendo agravante 

em relação à lei 10.741/2003; 

e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista que a empresa 

não buscou solucionar a demanda do Consumidor. / 

à Jeaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

  

COVERNO MUNICIPAL 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada e a agravante de reincidência, fixo-lhe a pena definitiva no 

valor correspondente a R$ 588,20 (10 UFR - PB - Unidade Fiscal de Referência do 
Estado da Paraíba). 

  

L , 4 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas do artigo 1º, 
da Lei 11.708/2020. 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora OI MÓVEL S.A, na forma legal, 
para pagar o valor R$ 588,20 (quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), pela 
violação a Legislação Estadual Vigente a época dos fatos, ou, querendo, apresentar 
recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos 
do art. 46, 81º, inciso VII e art. 49, caput, todos do Decreto 2181/97. SEGUE ANEXO 
BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULA; 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 
e Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 
legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 
do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso HI do art. 58 do 
Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

ELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
ESETEITNERo 

- PROCON - 

PAULA É ao XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07.465-9 

CBS O AS 
. O > 
“ ROBERLANDO VERAS DE OLIVEIRA 

Gerente de Apoio Jurídico .- 
Matrícula 07.632-5 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

ELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor ESSES 

- PROCON - 

PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000216 

RECLAMANTE: DOUGLAS RIBEIRO MONTEIRO 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  

[ 1. RELATÓRIO: 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE; 

Aduz Sr. Douglas Ribeiro Monteiro, ora Reclamante, que no dia 

28/12/2020 fora surpreendido com uma equipe da Reclamada, do Instituto de Polícia 

Científica e a Delegada de Polícia Civil do Município de Cabedelo /PB, para averiguar 

a alegação de desvio de energia elétrica na Unidade Consumidora. Que diante o fato, 

acionou o setor jurídico de sua empresa, tendo que ausentar-se em decorrência de 

falecimento de um familiar seu. Afirma que estivera em sua empresa apenas para 

resolver uma documentação, à medida que estavam de férias coletivas, momento em 

que o perito do Instituto de Polícia Científica, na presença do jurídico do Reclamante, 

fez a retirada do medidor para análise técnica, constatando não haver qualquer 

irregularidade. Que os funcionários da Reclamada encaminharam o medidor retirado 

ao Inmetro, ao passo que realizaram a sua substituição. Assevera que após quase 60 

(sessenta) dias fora chamado a sede do Inmetro para acompanhar a perícia do 

medidor supostamente adulterado, não sendo constatada qualquer violação naquele 

aparelho. Alega o Consumidor que a conta de energia referente ao mês de abril fora 

gerada fura da média de pagamento, e que ao formalizar reclamação junto a 

Promovida, fora-lhe alegado improcedente, posto que o funcionário responsável pela 

leitura não teria tido acesso ao medidor, o que o fez gerar a fatura, pela média de 

consumo. Que ao procurar a Empresa Reclamada para obter esclarecimentos dos fatos, 

não logrou êxito, à medida que não conseguiu contato através do número que lhe fora 

fornecido. Que apresentou nesse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor as 

faturas dos meses anteriores, com valores relativamente menores, ou seja, não chegam 

a metade do valor cobrado na conta do mês de abril. Assim, em razão da inércia da 

2 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

Reclamada em solucionar o seu problema, socurre-se desse Órgão de Proteção e 

Defesa do Consumidor para requerer a minoração do débito pertinente ao mês de 

abril, com seu respectivo refaturamento no valor condizente ao consumo real, bem 

como, o impedimento da Reclamada em proceder com o corte no fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora, até a data da audiência. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, alega que o Reclamante é titular da Unidade 

Consumidora de nº 778945-6, com ligação trifásica, que passou por uma vistoria em 

dezembro/2020, onde o medidor fura substituído por um novo equipamento. Afirma 

que no mês de janeiro/2021 a coleta ocorrera regularmente, com base no consumo 

real, sendo faturado no valor de R$ 2.451,47 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e um 

reais e quarenta e sete centavos), conforme trecho do histórico de consumo e do 

histórico de contas (fls. 24). Que aquela Unidade Consumidora encontrava-se fechada 

nos meses de fevereiro e março de 2021, impossibilitando acesso de funcionários da 

Reclamada para a leitura real de consumo, como mostra trecho do histórico (fls. 24). 

Assevera que as faturas dos meses de abril e maio/2021, nos valores de R$ 1.963,93 e 

R$ 1.953,76 respectivamente, teriam sido lançadas por média de consumo, devido ao 

fato da U/C se encontrar sem acesso no dia da coleta de leitura. Por tais motivos, o 

consumo fora faturado pela média dos últimos 12 (doze) meses, ou seja, 2.072 e 2.062 A 

KWh respectivamente. Que após ter acesso ao medidor em abril/2021, a Reclamada 

realizou a coleta dos dados acumulados, com a confirmação de leitura real na unidade 

questionada de 6.798 KWh (advindos do acúmulo apresentado entre a última medição 

real e a atual - acúmulo dos dois meses). Afirma que os documentos acostados aos 

-— PROCON - 

entre a última medição real e a atual, gerando um débito legal acumulativo a ser pago 

pelo Reclamante, 

Assim, não há como enxergar qualquer irregularidade ou cobrança 

indevida por parte da Reclamada, que tão somente faz valer o exercício regular de 

direito, ao exigir contraprestação ao serviço efetivamente prestado, ficando a seu 

imperativo critério a cobrança pelo consumo real de energia elétrica da Unidade 

Consumidora no período em que foram geradas faturas por média de consumo. 

Ademais, esse Órgão de Defesa do Consumidor tem firmado o 

entendimento de que a negociação ou renegociação de dívidas constitui mera 

liberalidade da empresa fornecedora, devendo o PROCON intervir apenas e tão 

somente no intuito de assegurar a proteção dos consumidores contra a utilização de 

práticas abusivas, vedadas pela legislação, nesses processos de negociação ou 

renegociação. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

  

[ 3. CONCLUSÃO a 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

  
autos pelo Reclamante não possuem nenhum valor probante, tendo em vista que não 

comprovam a prática de ato ilícito ensejador de reparação de danos, capazes de 

exaurir as assertivas da parte reclamada, apenas corroborando com as mesmas. Assim, 

entendendo ter cumprido com os normativos vigentes, quanto aos fatos relatados, ao 

final, requercu a improcedência da presente Reclamação Administrativa. 

e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

   
DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente por vídeo conferência, através de seu advogado e preposto. 

Cabedelo-PB, 15 de dezembro de 2021. 
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o vb 
“RÓBERLANDO váusde ÓLIVEIRA 

Gerente de Apoio Jurídico 
Matrícula 07.632-5 

CABEDELO 
CCE 

CABEDELO 
COESO 

A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa 

Reclamada ofereceu proposta de parcelamento, mas não fora aceita pelo Reclamante, 

que afirmou que a leitura do mês de abril de 2021 estaria incorreta. O Reclamante 

afirmara requerer apenas o refaturamento citado no Termo de Audiência, conforme a 

inicial. , 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. P ARE XAVIER 

. Mediadora a É o relatório. a Matrícula 07.465-9     
  

2. FUNDAMENTAÇÃO 
  

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 
o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da demanda, observamos por meio de tudo 

quanto presente nos autos que não assiste razão ao Reclamante, Sr. Douglas Ribeiro 

Monteiro, haja vista a inexistência de qualquer prática irregular /abusiva por parte da 

- Reclamada, que prestou de forma legal o serviço contratado pelo Consumidor, - 

exercitando, por conseguinte, seu direito de cobrança pela prestação de tais serviços. 

Nesse diapasão, há de se destacar que ao encontrar-se fechada a Unidade 

Consumidora nos meses de fevereiro e março de 2021 (fls. 29), inviabilizando não só o 

acesso de funcionários da Reclamada, mas também a coleta da leitura real de consumo 

daqueles meses, mesmo constando informação no corpo da fatura, data exata para a 

coleta da próxima visita do funcionário da Reclamada, obriga que o faturamento seja 

formalizado pela média de consumo para aquela UC, Observa-se por oportuno que, 

segundo extrato de consumo da Unidade Consumidora (fls. 29/30), que o faturamento 

pela média naquele imóvel é algo não raro de acontecer, pois, em várias situações 

encontrava-se fechado (15/03/21; 10/02/21; 14/10/20; 14/08/19; 13/12/18), 

impossibilitando a coleta da leitura real de consumo de energia elétrica, Percebe-se 

que ao ter acesso ao medidor, no mês de abril/2021, a Reclamada realizou a coleta dos 

dados acumulados, com a confirmação de leitura real, consubstanciando acúmulo 
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ESTADO DA PARAÍBA é 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

CABEDELO 
Esc ecc 

PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000246 
RECLAMANTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
|   

  Lo 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

1. RELATÓRIO: —J 

  

O Sr. José Ferreira da Silva, ora Reclamante, vem a esse Órgão de 
Proteção e Defesa do Consumidor alegar que possui contrato de fornecimento de 
energia elétrica com a Reclamada, sob UC de nº 5/1829269-8. Afirma ter um débito 
junto a Reclamada no valor de R$ 2.218,19 (dois mil e duzentos e dezoito reais e 
dezenove centavos), que não possui condição financeira de quitar tal montante. Que, 
haja vista as condições de parcelamento oferecidas pela Reclamada, estarem fora de 
suas condições de pagamento, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja condenada a expor proposta de 
- parcelamento que se encaixe em seus padrões. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S); 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, alega que após análise dos fatos, verificou que 

a UC, de titularidade do Reclamante, possui débito referente aos consumos mensais. 

Que o referido débito fora reconhecido pelo próprio Reclamante, quando de busca 

pela Demandada para tentar negociar um contrato de parcelamento para adimplir 

com os tais débitos, o qual não fora aceito pelo Consumidor, alegando impossibilidade 

financeira nas condições apresentadas. Afirma não ser justo que preste sua atividade e 

seja compelida a receber contraprestação inferior ou parcelada do que efetivamente 

fora consumido, sob pena de prejuízo irreparável à Empresa. Por fim, assevera ter 

i irei e débi átimo, 
agido em mero exercício regular de direito ao efetuar a cobrança d 

sendo totalmente infundado e descabido o pleito autoral. 

A À G 
VE 

pedelo/PB 

Telefone: (83) 3250-3
230 

20 - ardia Brasíhia - ca 

no 
caedelo 

98 dr 

qe 

o
 

a Oiveit 

nua ÃO CE a prin 
  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor BEDELO 

o pROCON- 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

verificou-se a presença de tndas as partes. A parte 
i ão, 

Feito v pregio, a Empresa Reclamada 
Reclamante reiterou os termos da exordial, Após os debates, 

ofereceu a proposta de acordo, mas não fora aceita pelo Reclamante. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. sa 

r — > FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

ência do Código de Defesa do Consumidor - jadora da incid: partes é de consumo, enseji senão nos 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, 

casos de comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da demanda, observamos por meio de tudo 

quanto presente nos autos que não assiste razão ao Reclamante, Sr, José ren a 

Silva, haja vista a inexistência de qualquer prática irregular /abusiva por par! e 

Reclamada, que prestou de forma legal o serviço contratado pelo Consumidor, 

exercitando, por conseguinte, seu direito de cobrança pela prestação de tais serviços. 

Ademais, esse Órgão de Defesa do Consumidor tem firmado o 

entendimento de que a negociação ou renegociação de dívida constitui mera 

liberalidade da empresa fornecedora, devendo o PROCON intervir apenas e tão 

somente no intuito de assegurar a proteção dos consumidores contra a utilização de 

práticas abusivas, vedadas pela legislação, nesse processo de negociação u 

renegociação. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. /H 

NUMA 
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3. CONCLUSÃO Do 
  

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

Teclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 

baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 8 de fevereiro de 2022. 

PAI 1 IREDO XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07.465-9 

o a», a: donvEa— —RÓBER anbo v SpEOLIVEIR 
Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07,632-5 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000249 

RECLAMANTE; CARLOS HUMBERTO DE LIMA 
RECLAMADA: OI MÓVEL S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  

Lo. 1. RELATÓRIO: 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

O Reclamante assevera que no mês de maio/2021 recebera cobrança da 

Reclamada, no valor de R$ 164,39, o qual desconhece, haja vista ter, no passado, 
usufruído dos serviços da Operadora, mas que não teria mais qualquer relação 
contratual com a Demandada, Que não entende o motivo de estar sendo novamente 
cobrado, à medida que não possui mais qualquer vínculo com a Reclamada. Afirma 
que seu nome fora inscrito na relação de inadimplentes - SERASA, sem mesmo 
reconhecer a existência do referido débito. Assim, socorre-se desse Órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a juntar aos 
autos, cópia das faturas cobradas, além das explicações e esclarecimentos acerca das 
cobranças realizadas. 

€ DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

De outra banda, a Empresa Reclamada alega em sua Defesa 
Administrativa que o Cliente, ora Reclamante, possuíra vínculo com a Operadora, por 
meio de serviços fixos, com os números (83) 3248-3682, (83) 3248-4661; serviços de Oi 
TV Normal DTH 38182988 e Normal DTH 27856285; tendo o último vínculo por meio 
do Plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2 e Oi Conta Total 2. Afirma que para 
haver a contratação de qualquer serviço junto à Empresa é necessária a confirmação 
dos dados pessoais do contratante. Que teria havido a utilização dos serviços 
disponibilizados, não sendo constatada qualquer irregularidade no faturamento 
correlato, ou seja, que não teria havido irregularidades no fornecimento ativo dos 
serviços em nome do Reclamante, sendo completamente descabidas as suas alegações. 
Assim, pugnou pela extinção da presente demanda administrativa, pelos fundamentos 
expedidos em sua Defesa. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
COVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO, PR 

CABEDELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor CABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do S 

- PROCON - DE . S 

Ee ind vetsocd IRA 
Gerente de Apoio Jurídico DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
ed ps 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, sendo a 

Empresa Reclamada, nesse ato, representada por sua preposta, por meio de vídeo 

chamada. A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a 

Empresa Reclamada ofereceu proposta de acordo, com o cancelamento das cobranças 

em aberto, bem como a retirada do nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao 

crédito, porém, não fora aceito pelo Reclamante, que afirmara ter passado por muitos a 

transtornos devido a negativação de seu nome. 

  

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éo relatório. 

  2 FUNDAMENTAÇÃO 1] 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. = 

Como é sabido, mesmo o consumidor sendo amparado pelo instituto do 

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas gue levem o julgador 

ater o mínimo de certeza de suas alegações, onde no contexto fático, o Reclamante não 

apresentou provas suficientes e indenes de dúvidas, capazes de comprovar a ausência 

de relação contratual entre as partes, fato gerador na suposta cobrança indevida par 

parte da Reclamada. 

Contrapondo-se as argumentações do Demandante na inicial 

administrativa, a Empresa Reclamada traz aos autos informações documentais 

suficientemente convincentes quanto à formalização contratual entre as partes, bem 

como a regular prestação dos serviços contratados, exercitando, tão somente, seu 

direito de contraprestação exigível do pagamento por tais serviços. 

Ademais, podemos contatar que os requerimentos do Reclamênte, 

apresentados na abertura da Reclamação Administrativa, dizem respeito à 
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Cep: 58103-376 - E-mail: proconfBcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

E 
De 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA é ESTADO DA PARAÍBA GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO CABEDELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor CABEDELO secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 

SECA 
a NS Murici - PROCON - 

- PROCON - 

apresentação, pela Reclamada, das cópias das faturas cobradas, além das explicações e PROCESSO Nº 25-004,001.21-0000400 esclarecimentos acerca das cobranças a ele formalizadas, que restou perfeitamente RECLAMANTE; SILVANA COSTA DA SILVA satisfeito com a juntada da Defesa Administrativa da Demandada. RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
Nesse diapasão, a proposta em audiência formulada por mera 

liberalidade da Empresa Reclamada, dá conta de seu interesse em equacionar a [ = demanda, o que não fora aceito pelo Reclamante, evidenciando a pretensão de | DECISÃO ADMINISTRATIVA | Tequerimento diverso dos que foram formulados na peça vestibular. 

  

  

  

  

[em] Diante disso, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação a 
ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos provas suficientes 1 RELATÓRIO: = que ancorem/embasem os fatos narrados na inicial administrativa. 

Assim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: não merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa. Em consequência deve ser Â 
Aduz a Reclamante, Sra. Silvana Costa da Silva, que possui contrato de 

a presente Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 
fomecimento de energia elétrica com a Reclamada sob UC de nº 5/1211940-0, 

  

  

— localizada na Rua Nilo Montenegro, nº 792, Jardim Atlântico, CEP 58.100-001, oo nn 3. CONCLUSÃO -] Cabedelo/PB. Alega que sempre pagou suas contas, mas que no dia 16/08 do corrente Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da ano, a Reclamada fora a sua residência objetivando efetuar o corte do fornecimento de reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, energia elétrica. Que, ciente de suas dívidas, p Focurou efetuar º pagamento das devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, faturas em atraso para que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido. Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados Afirma que no dia 17/08/2021 solicitou o religamento .da energia (protocolo nº 
9088106909), haja vista já ter efetuado o pagamento das contas em atraso. Que no 
contato telefônico lhe fora informado que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas haveria 
o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, onde até o Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 
dia 18/08/2021 nada ocorrera. Que voltou a comunicar-se com a Reclamada 
(protocolo nº 12707810) sobre a operação de religamento da energia de sua residência, 
onde, mais uma vez fora-lhe dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que um 
funcionário da Reclamada fosse até o local e operasse o referido religamento, mas que Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 
até a data de abertura da presente reclamação a Promovida manteve-se inerte. Assim, 
socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer que a , 
Reclamada se comprometa a realizar o religamento de energia elétrica em sua 
residência, dentro do prazo legal estabelecido. 

e baixados, 

HÉLIO LISB! ORAES RÊGO NETO 
fediador 

Matricula: 06.804-7 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S); 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega que após análise dos fatos não fora 

localizada qualquer irregularidade com a suspensão do fornecimento de energia na 

Unidade Consumidora da Reclamante, tendo em vista que se encontrava inadimplente 

com a fatura do mês de julho de 2021 (vencimento 20/07/21), efetuando o pagamento 

apenas dia 17/08/21, posteriormente à suspensão do fornecimento de energia. Que 

após o pag: ad idora solicitou a religação (dia 17/08/21), sendo 

restabelecida no prazo de 24h, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL. Que, 

diferentemente do que fora relatado, a Unidade Consumidora já estaria com a situação 

regularizada desde o dia 18/08/21, dentro do prazo previsto pela referida Resolução. 

Assevera que inexistiu qualquer tipo de conduta ilícita por parte da Promovida, eis 

que agira em conformidade com o procedimento previsto pela ANEEL. Que não nega 

o fato de ter suspendido o fornecimento da energia elétrica na residência da parte 

Autora, pelo contrário, afirma que suspendeu por motivo legítimo, eis que inconteste 

o débito que deu ensejo a tal diligência. Por tudo o quanto exposto pugna pela 

improcedência do Processo Administrativo, frente à regularidade na suspensão do 

fornecimento de energta, bem como no prazo de religação da Unidade Consumidora. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente pur vídeo conferência, através de seu preposto e advogada. 

A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa 

Reclamada não ofereceu proposta de acordo. 

Assim, vigram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  
E 2 FUNDAMENTAÇÃO 1] 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor -    
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o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da presente demanda, observamos que o 

descontentamento da Reclamante navega pelo inconformismo de que, mesmo tendo 

efetuado o pagamento das faturas em atraso (fls. 04/05), até a data de abertura da 

presente Reclamação Administrativa (19/08/2021) não viu materializado seu direito 

de, no prazo de 24h, ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica de sua 

Pe residência. 

A Reclamada, por sua vez, alega em sua Defesa Administrativa (fls. 11 e 

15) que o serviço fora restabelecido já no dia 18/08/2021, ou seja, 24h após o 

pagamento da fatura em atraso (dia 17/08/2021). 

Todavia, a Empresa Reclamada ao asseverar o que acima se expõe, faz 

juntada das Ordens de Serviço (fls. 16/18), referentes ao corte no fornecimento de 

energia elétrica (fls. 16); ao restabelecimento / religação do fornecimento (fls. 17) e 

registro de pagamento da fatura do mês 07/2021 (fls. 18) sem a regular e 

indispensável assinatura da Consumidora, em campo próprio, tornando sem efeito o 
valor probatório das referidas Ordens de Serviço. 

As alegações da consumidora revestem-se de verossimilhança ao passo 

mm, em que consideramos a data da abertura da Reclamação - no dia 19/08/2021 - e a 

ausência da assinatura da consumidora na ordem de serviço juntada pela reclamada 
(fis. 17). 

Ora, se a Consumidora compareceu a este órgão de proteção e defesa do 

consumidor justamente por não ter obtido o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica por parte da Reclamada, após comprovação de quitação de débito 

pendente de pagamento, não merece prosperar a afirmação da empresa de que 
realizou a religação já no dia 18/08/2021. 

É sabido que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, como prescreve o 

artigo 6º, inciso VII, da Lei 8.078/1990 - CDC, quando verossímil as sua alegações ou 
quando for ele hipossuficiente. Senão Vejamos:    

Art 6º São direitos básicos do consumidor: 
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VII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências; 

O papel dos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCONS 

- é fazer valer a lei consumerista, equilibrando a balança existente na relação de 

consumo estabelecida, de modo a assegurar os direitos e garantias aos consumidores, 

suprimindo e desencorajando as práticas abusivas em desfavor da parte 

hipossuficiente na referida relação, o consumidor. 

Nesse diapasão, cabe à Reclamada o ônus de provar a falta de 

verossimilhança nas alegações da Consumidora, ora Reclamante, o que não fora 

cabalmente conseguido através de tudo quanto juntado aos autos pela Promovida. 

Com base nas provas existentes nos autos, considerando, ainda, os 

argumentos apresentados tanto pelo Reclamante quanto pela Empresa Reclamada, 

podemos constatar que existe razão a Sra. Silvana Costa da Silva, haja vista não haver 

nos autos prova indene de dúvida capaz de combater com êxito o que fora alegado 

pela Reclamante na peça introdutória da presente Reclamação Administrativa. 

Assim, escudado por tudo quanto fora arregimentado nos autos, 

podemos constatar não restarem dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços 

prestados pela Reclamada, caracterizada pelo desrespeito ao prazo para O 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após comprovação de 

pagamento da fatura que fora o fato gerador da interrupção daquele serviço pela 

Reclamada. Tal prática consubstancia inegável relação aos ditames prescritos no artigo 

14,8 1º, incisos 1, TI e II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim vejamos: 

Art, 14, O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos. 
$1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I-o modo de seu fornecimento; 
H-o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
HI - a época em que foi fornecido. 
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Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, 

a empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos capazes de 

impedir, modificar ou extinguir a Pp ) da € idora, onde pelo conjunto 

probatório apresentado, não restam dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços 
prestados. 

Incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e não se 

desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva da Consumidora pela 

falha na prestação dos serviços ou fatos extintivos da pretensão, merece acolhida a 

Reclamação Administrativa, com a consequente condenação da Empresa ao 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista. Devendo ainda, ser 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA, 

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, particularmente ao artigo 14, 8 1º, incisos [Il e III, da Lei 8078/1990, 
haja vista a falha na prestação de serviço da Empresa Reclamada ao adotar práticas 
abusivas; 

b) Houve danos a Consumidora na conduta da Empresa Reclamada, 
uma vez tendo o dessabor de não ver restabelecimento no prazo legal o fornecimento 
de energia elétrica em sua residência, após o efetivo pagamento do débito em atraso; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 
suportar a sanção; 

d) A Reclamante não é idosa (maior de 60 anos), não havendo agravante 
em relação à lei 10.741/2003; 

e) Aplica-se a agravante de reincidência da Reclamada; 

€) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista que a empresa 
não buscou solucionar a demanda da Consumidora em tempo hábil. , 

16 
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Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada e a agravante de reincidência, fixo-lhe a pena definitiva no 

valor correspondente a R$ 3.022,50 (750 UFMC - Unidade Fiscal do Município de 
Cabedelo). 

  

[ 4 CONCLUSÃO ] 

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas do artigo 14, 
5 1º incisos 1 Ie IL da Lei 8.078/90. 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, na forma legal, para pagar o valor R$ 3.022,50 

(três mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos), pela violação a legislação 

consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do 

recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, ambos do Decreto 

2181/97. SEGUE ANEXO BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recurso vu de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o transito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 

do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do 

Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 15 de dezembro de 2021. 
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N ANDO VÉRAS DE OLÍVEIRA 

. Gerente de Apoio Jurídico 
Matrícula 07.632-5 

PAULA TÍIGUEREDO XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07,465-9 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000473 

RECLAMANTE: MARIA DE FÁTIMA CASTRO PEIXOTO DOS SANTOS 

RECLAMADA: OI MÓVEL S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

  

[ 1. RELATÓRIO: a 2! 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Assevera a ora Reclamante, a Sra. Maria de Fátima Castro Peixoto dos 

Santos, proprietária da empresa Central Premoldados Com. e Ind. Eireli, que fora 

surpreendida no dia 01/05/2021 com o recebimento de fatura referente a suposto 

Plano Empresa Oi Móvel, que jamais solicitara. Que possui três linhas fixas vinculadas 

a sua empresa. Que após o recebimento da supracitada fatura, buscou contato com a 

Reclamada, informando que em momento algum solicitou os serviços cobrados, 

sequer recebendo o chip referente ao Plano, sendo comunicada pelo atendente, da 

existência de uma gravação da Consumidora para a contratação do Plano. Afirma que 

solicitara cópia da referida gravação, e ao analisa-la, constatou não ser sua a voz ali 

existente, além de divergência do endereço citado no áudio, que diz respeito ao Estado 

- de Pernambuco e não Paraíba. Aduz também que lhe fora informado que caso 

objetivasse cancelar o Plano seria necessário pagar multa por quebra contratual. Alega 

ter recebido três faturas até a data de abertura dessa Reclamação, referentes aos meses 

de abril, maio e junho/2021, cobrando pagamento do Plano que jamais solicitara. Que 

sua Empresa tivera seu CNPJ negativado por inadimplência das contas em atraso. 

Assim, em virtude da negativa da Reclamada cm proceder ao cancelamento das 

cobranças indevidas, bem assim, da aplicação da isenção da multa contratual, socorre- 

se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer que a Reclamada 

seja compelida a juntar aos autos, cópia do Contrato do suposto Plano, além da 

comprovação de seu devido cancelamento, sem a cobrança da multa residual por 

quebra de contrato; das devidas explicações e esclarecimentos acerca das faturas dos 

meses de abril, maio e junho/2021, cancelando-as por definitivo e a retirada do CNPJ 

da Empresa de Propriedade da Reclamada, do cadastro do SERASA. 
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DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Ao apresentar sua Defesa Administrativa, a Reclamada afirma que fora 

constatado em seu sistema informatizado que a Empresa Central Premoldados 

possuíra vínculo com a Operadora através dos acessos nº (83) 3246-2550, habilitado em 

16/12/2013, nº (83) 3246-1906, habilitado em 24/03/2004 e nº (83) 3246-2596, 
habilitado em 20/11/2013. Que a Cliente possuía passagem anterior, por meio de CIP 

WEB, com protocolo sob nº 25001001210019118. Que em relação à linha de nº (83) 

98689-3345, constatou-se vínculo entre as partes, sendo localizada gravação onde a a, 

Gestora, Sra. Mº de Fátima Castro Peixoto dos Santos, aceita oferta da linha móvel no 

dia 22/01/2021, momento em que confirma todos os dados. Que, por esta razão, as 

faturas expedidas seriam devidas e seguiriam mantidas, porém, desde 19/08/2021, a 

respectiva linha encontrava-se já desativada. Alega que a contratação dos serviços só 

se faz efetuada com a devida documentação de uso irrestrito e pessoal do titular. Aduz 

que periodicamente é feita atualização cadastral, objetivando inibir fraudes ou algum 
tipo de problema futuro para os clientes, onde uma vez verificada uma linha ativa, a 

Operadora entra em contato com o cliente e solicita informações e dados para 

certificar-se não se tratar de fraude. Afirma também que ao requisitar nova linha ou 

migração de Plano, faz-se necessário o fornecimento de uma série de dados e 

documentos de grande relevância como CPF, RG, filiação, data de nascimento etc, 

absolutamente pessoais, e, em princípio, somente conhecidos pelo portador da 

documentação ou por alguém de sua confiança, não sendo diferente com a 

Reclamante, uma vez que fora indagada sobre seus dados e logo, toda sua atualização 

cadastral, intencionando não haver fraude no terminal. Que quando a pessoa que 

atende ao telefone não fornece os dados solicitados, a equipe que analisa fraudes no 

terminal detecta algo errado, bloqueando o telefone para evitar futuros problemas. 

Que as cobranças realizadas são legítimas, pois configurariam o exercício regular do 

direito da Reclamada de cobrar pela prestação de serviço. Assim, ancorada nos 

fundamentos expostos em sua Defesa, requer a extinção da presente demanda. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, sendo a 

Empresa Reclamada, nesse ato, representada por seu preposto, por meio de chamada 

de WhatsApp. A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a 

Empresa Reclamada não ofereceu proposta de acordo, tendo em vista que encontrara E 
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vínculo da linha com a parte reclamante, e em razão disto as faturas são devidas e 

serão mantidas. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO ] 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Como é sabido, mesmo o consumidor sendo amparado pelo instituto do 

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas que levem o julgador 

a ter o mínimo de certeza de suas alegações, onde no contexto fático, a Reclamante não 

apresentou provas suficientes e indenes de dúvidas, capazes de comprovar as 

alegações apresentadas na peça inaugural. 

A inquietude da Reclamante repousa na afirmação de não reconhecer a 

contratação do Plano Empresa Oi Móvel, junto a Reclamada, não sendo sua a voz 

existente na gravação (mídia gravada, fls. 19) de confirmação dos dados pessoais e da 

supracitada Empresa, sob sua responsabilidade, Ademais, também fundamenta sua 

tese ao alegar haver divergência no endereço da Empresa, citado no áudio, que diz 

respeito ao Estado de Pernambuco e não Paraíba. 

Em primeiro lugar constatou-se não haver relevante divergência no 

endereço confirmado no áudio de abertura da contratação, tratando-se de mero erro 

material, pois, ao ser confirmado o CNPJ e o endereço da Empresa Contratante não se 

verifica qualquer desarmonia, a exceção do Estado da Federação, citado após a cidade 

de Cabedelo. 

Em segundo lugar, não temos coma constatar de forma indubitável que a 

voz da pessoa que trata com o representante da Reclamada ao formular a contratação 

do Plano Empresa Oi Móvel não seria a voz da Reclamante, sendo necessário para 
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tornou-se ainda mais prejudicado o reconhecimento desta alegação, à medida que a 

própria Reclamação Administrativa fora aberta por uma representante legal (fls. 08) da 

Sra. Mº de Fátima, não sendo possível, se quer, o reconhecimento atécnico 

comparativo entre a voz da Reclamante e a voz existente na mídia gravada anexada 
aos autos. 

Nesse diapasão, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por 

violação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos provas 

suficientes que ancorem/embasem os fatos narrados na inicial administrativa, sendo 

imperiosa a realização de perícia da gravação telefônica. 

Assim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, 

não merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa. Em consequência deve ser 

a presente Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  

| 3. CONCLUSÃO 
  

Tendo em vista a necessidade de perícia técnica do arquivo de áudio 

para a elucidação dos fatos, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação 

apresentada, devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA 

ENCERRADA. 

Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 

MS. 

JULJANA BRAVO 
Mediadora 

Matrícula 07.457-8 
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Matrícula 07,632-5 

/ 

  

Rua Isaias da Silva Oliveira — 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconGcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO 

- PROCON - 

Processo nº 25-004.001.21-0000502 
RECLAMANTE: MARCIO BARBOSA DOS SANTOS 
RECLAMADAS: MIDEA DO BRASIL AR CONDICONADO LTDA. e MAGAZINE 
LUIZA S/A 

  

DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  

[ 1. RELATÓRIO 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Alega o reclamante que, no dia 02/08/2021, efetuou a compra de uma 

máquina de lavar de marca da reclamada MIDEA DO BRASIL AR 
CONDICIONADO LTDA, modelo LSD11B2 - LAVA E SECA 11 KG 220V 60HZ, 

através do site da loja MAGAZINE LUIZA, tendo pago o valor de R$ 2.839,90 (dois 

mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Informa o consumidor ter 
percebido que a máquina nunca funcionou na opção “secar”, embora exista essa 
função no produto. Aduz também que no dia 14/09/2021 o consumidor percebeu que 
além de não secar, a máquina também parou de lavar as roupas. Sendo assim, 
esclarece o reclamante que entrou em contato com a loja MAGAZINE LUIZA, visando 

à resolução do problema, tendo recebido a informação que seu prazo de garantia seria 
de 7 dias e que a loja MAGAZINE LUIZA não teria mais nenhuma relação com a 
compra, sendo o consumidor encaminhado a entrar em contato direto com a MIDEA 
DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA. Assevera que no dia 16/09/2021 efetuou 
contato com a MIDEA, que encaminhou um técnico a sua residência para averiguar a 

situação do produto (OS nº 58638500), ficando constatado que existia um problema no 
motor, sendo o problema descrito como “motor travado” e que o técnico também não 
constou na ordem de serviço o problema referente a máquina não funcionar no modo 
de secagem. Alega que passados dias da abertura da ordem de serviço, a empresa 
MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA, informou ao consumidor que os 

problemas apresentados pela máquina de lavar seriam referentes ao mau uso do 
aparelho por conta da utilização de uma extensão elétrica aprovada pelo IMETRO que 
o consumidor utiliza. Contesta o consumidor que o único aparelho conectado a 
extensão era a própria máquina e que antes de adquiri-la utilizava a extensão em 
outros aparelhos e nunca ocorreu nenhum problema semelhante. Por fim alega que a 

MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA, informou ao consumidor que 
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por conta desse suposto mau uso não iria solucionar o problema da máquina de lavar, 

deixando assim, o consumidor com um produto defeituoso, socorrendo-se desse 

Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer que a Reclamada seja 

compelida a consertar a máquina de lavar, a trucá-la ou a proceder à devolução do 

valor pago. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em Defesa Escrita a Reclamada MIDEA DO BRASIL AR 

CONDICIONADO LIDA, primeiramente, informa que após análise, o que fora 

localizado em nome do reclamante foi a aquisição de uma LAVADORA GRAFITE 

METÁLICO 11KG 220V 60HZ, MODELO LFA1IX2, loja MAGAZINE LUIZA SA, na 

data de 02 de agosto de 2021, produto diferente do alegado na reclamação. Contesta 

que em visita técnica realizada foi verificado que se tratava de uma lavadora, 

inexistindo a função de secagem da máquina. Que em relação ao defeito na lavagem 

foi constatado que o consumidor utilizava adaptador e que o motor encontrava-se 

travado. Ainda assim, a reclamada ratifica a possibilidade de uma nova vista técnica 

pata melhor apuração do produto, requerendo, em ato contínuo, o arquivamento da 

presente Reclamação. 

A reclamada MAGAZINE LUIZA S/A não apresentou defesa escrita. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes. À parte Reclamante 

reitera os termos da exordial. Após os debates a Reclamada MIDEA DO BRASIL AR 

CONDICIONADO LTDA ofereceu uma nova visita técnica, para melhor apuração do 

produto e restou consignado que o uso de adaptador caracteriza mal uso de acordo 

com a política de garantia de fábrica. A proposta da Empresa foi recusada pelo 

Reclamante. 

A parte reclamante, por sua vez, alegou que: “o adaptador citado nesta 

oportunidade era uma extensão devidamente aprovada pelo Imetro, de acordo com fotos e vídeos 

feitos pelo técnico enviado pela MIDEA quando da vistoria já feita e curiosamente não juntado 

nestn oportunidade.” (sic) 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. .    
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É o relatório. 

  
2, FUNDAMENTAÇÃO   

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao nos debruçarmos em pormenorizada análise da questão apresentada, 

observamos que o teor do inconformismo do Consumidor, ora Reclamante, pauta-se 

no(s) defeito(s) apresentado(s) no objeto adquirido do fabricante. 

Todavia, conforme se verifica na Nota Fiscal apresentada pelo próprio 

Consumidor, v objeto em questão se refere a uma Lavadora de Roupas, Midea Prata, 

11kg Grafite, e não, como informou no termo de reclamação, como sendo o objeto uma 

“Lava e Seca”. 

Ainda, em pesquisa externa pode ser comprovado que a máquina 

descrita na Nota Fiscal não possui a função de secagem, razão pela qual não funda as 

alegações do reclamante quanto a não funcionamento da função “secagem”. 

Quanto ao defeito de lavagem alegado pelo reclamante, foi identificado 

pelo técnico da MIDEA DO BRASIL que o consumidor utiliza extensão elétrica, 

caracterizando mal uso de acordo com a política de garantia da fábrica, devidamente 

verificado nesta oportunidade. 

Nesse diapasão, não há como responsabilizar as Reclamadas por 

quaisquer abusividade/irregularidade nos procedimentos e/ou práticas adotadas no 

caso em análise, sendo injusto, consequentemente, condena-las por violação ao Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, razão pela 

qual deve ser classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 
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3 CONCLUSÃO ] — 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 

baixados. 
— 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei, 

Cabedelo-PB, 04 de janeiro de 2022. 

d bior— Bros 
JULIANA BRAVO DE ARRUDA SCHERMANN 

Mediadora 
Matrícula 07.457-8 

) 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000516 

RECLAMANTE: JANIELY FIRMINO DA SILVA 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

  

I 1, RELATÓRIO: 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

A Reclamante afirma manter contrato de fornecimento de energia elétrica 

com a Reclamada, sob UC de nº 5/1337635-5. Que no dia 24/08 do corrente ano 

recebeu correspondência da Reclamada, com referência ao pagamento de recuperação 

de consumo de sua residência, localizada na Rua Projetada, nº 51, bairro do Jacaré, 

nessa urbe. Assevera que reconhece as dívidas, estando disposta a efetuar o 

pagamento, porém, na forma que lhe fora cobrado não teria como quitar os referidos 

débitos, haja vista estarem muito acima de seu poder aquisitivo. Que ao procurar a 

Reclamada fora-lhe oferecido acordo, mas tal oferta não se encaixaria em seus 

rendimentos. Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a formalizar uma 

proposta de acordo que se encaixe melhor em suas condições financeiras. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, alega que a referida cobrança diz respeito à 

recuperação de consumo, proveniente do medidor se encontrar com irregularidade, 

sem o registro correto do consumo naquela Unidade Consumidora. Que no dia 

12/08/2021 fora realizada inspeção (fls. 26/28) no aparelho de medição de energia 

elétrica daquela UC, sendo constatada anormalidade no referido medidor, provocando 
faturamento inferior ao correto, ou seja, desvio de energia no ramal de entrada, sendo 

sanada naquela oportunidade. Assevera que o valor de R$ 5.497,68 (cinco mil e 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) diz respej    
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recuperação de consumo dos meses de 08/2018 a 07/2021, sendo adotado o critério de 

média dos três maiores valores regulares. Alega também não restar configurado 
qualquer conduta ilícita de sua parte, uma vez não haver necessidade de realização de 

perícia técnica no medidor de energia, haja vista a irregularidade ser externa a 

medição. Acreditando que a Demandada tenha agido em pleno exercício regular de HÉLIO LIS 
direito ao efetuar a cobrança de débito legítimo ante o comprovado faturamento 

regular da UC, pugna pela improcedência do Processo Administrativo, pela 

regularidade no faturamento da Unidade Consumidora da Reclamante, não havendo o 

que se falar em irregularidade na cobrança da fatura contestada. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente por meio de vídeo chamada, através de seu preposto e 

advogada. A parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a 

Empresa Reclamada ofereceu a proposta de parcelamento do débito da Consumidora, 

com entrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o saldo devedor em até 36 (trinta 

e seis) vezes, porém, não foi aceita pela Consumidora. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2021. 

     ORAES RÊGO NETO 
lediador 

“Matricula: 06.804-7 

Gerente de Apoio fo É 
Matrícula 07.632-5     

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

| 2. FUNDAMENTAÇÃO 
  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao debruçar-nos no mérito da demanda, observamos por meio de tudo 

quanto presente nos autos que não assiste razão à Reclamante, Sra. Janiely Firmino da 

Silva, haja vista a inexistência de qualquer prática irregular /abusiva por parte da 

Reclamada, que prestou de forma legal o serviço contratado pela Consumidora, 

exercitando, por conseguinte, seu direito de cobrança pela prestação de tais serxiços. 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000536 

RECLAMANTE: JEOVÁ DE SQUSA LIMA 

RECI,AMADA: OI MÓVEL S.A. 

Nesse diapasão, há de se destacar que ao ser detectada irregularidades 

no medidor de energia elétrica na Unidade Consumidora da Reclamante, torna 

imperiosa a recuperação de consumo por parte da Promovida, tornando legítimo o 

exercício regular de direito de cobrança pelos serviços prestados e subfaturados nos 

meses de 08/2018 a 07/2021. 
  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
Assim, não há como enxergar qualquer irregularidade ou cobrança . : 

indevida por parte da Reclamada, que tão somente faz valer o seu já citado exercício 

am regular de direito, ao exigir contraprestação ao serviço efetivamente prestado, ficando —s [ 1. RELATÓRIO: 

ao seu imperativo critério a formalização de proposta de pagamento do débito 

estabelecido e devidamente reconhecido pela Reclamante. 

  

  

  

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Ademais, esse Órgão de Defesa do Consumidor tem firmado o 

entendimento de que a negociação ou renegociação de dívidas constitui mera 

liberalidade da empresa fornecedora, devendo o PROCON intervir apenas e tão 

somente no intuito de assegurar a proteção dos consumidores contra a utilização de 

práticas abusivas, vedadas pela legislação, nesses processos de negociação ou 
renegociação. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

“a CONCLUSÃO TT] 

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

reclamadas, reconheça como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 

baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Assevera o ora Reclamante que possuíra um Plano junto a Reclamada, 

atrelado ao número (83) 98661-0200, com valor mensal de R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos). Que o referido Plano não mais estaria suprindo suas 

necessidades pessoais, ocorrendo sucessivas quedas da internet e/ou sua baixa 

velocidade. Afirma também que em junho de 2021 fora a uma das lojas da 

Demandada, objetivando formalizar o cancelamento do supracitado Plano, porém, não 

teve êxito, à medida que o atendente afirmou nada poder fazer em relação a sua 

situação, haja vista a ausência de respt is pelos cancel idad 

Que, dada àquela situação, buscou contratar os serviços de quira Operadora, 

efetivando esta ainda no mês de junho/2021. Aduz que apenas no mês de 

setembro/2021 conseguiu novo contato com a Empresa Reclamada para efetuar o 

cancelamento de seu Plano, sendo gerado número de protocolo referente ao 

atendimento, já que o conseguira por contato telefônico. Por fim, alega que desde a 

primeira vez que tentou cancelar o Plano contratado com a Reclamada, jamais deixou 

de ser cobrado, sendo descontados os meses de julho, agosto, setembro e outubro, 

todos do ano de 2021. Assim, entendendo serem indevidas as cobranças das faturas 

dos quatro referidos meses, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a declarar a inexistência 

dos débitos, além do comprometimento por parte da Reclamada em extinguir 

quaisquer débitos futuros referentes ao Plano em questão; que sejam restituídos os 

valores descontados diretamente da conta corrente do Reclamante c que haja o efetivo 
cancelamento de qualquer vínculo que o Reclamante tenha com a Reclamada, com 
isenção total de multa rescisória. 

    Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB Q Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo /PB j 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 Cep: 58103-376 - E-mail: proconGocabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

  

  

  
 



  

  

Página 28 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
= PROCON - 

  

EERETEINa res 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Ao apresentar sua Defesa Administrativa, a Empresa Reclamada 

assevera que o Cliente, ora Reclamante, possuíra vínculo com a Operadora através do 

acesso sob nº (83) 98661-0200, habilitado em 08/10/2020 e desativado em 13/09/2021, 

no Plano Oi Controle Sem Fatura. Que não haveria valores a restituir, haja vista não 

haver sido constatado registro de solicitação de cancelamento no més de junho/2021, 

não havendo, por conseguinte, qualquer irregularidade no faturamento. Afirma que as 

cobranças realizadas seriam legítimas, configurando o exercício regular do direito da sm, 

Empresa de cobrar pela prestação dos seus serviços. Que não houve nenhuma 

irregularidade no fornecimento dos serviços contratados, entendendo serem 

completamente descabidas as alegações do Reclamante. Assim, pugnou pela extinção 

da presente demanda administrativa, pelos fundamentos expedidos em sua Defesa. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, sendo a 

Empresa Reclamada, nesse ato, representada por sua preposta, por meio virtual. A 

parte Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa 

Reclamada não ofereceu proposta de acordo. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO 1 Lo   

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Como é sabido, mesmo o consumidor sendo amparado pelo instituto do 

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas que levem o julgador 

a ter o mínimo de certeza de suas alegações, onde no contexto fático, o Reclamante não 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB . 
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apresentou provas suficientes e indenes de dúvidas, capazes de comprovar 

abusividade ou qualquer irregularidade das medidas adotadas pela Reclamada. 

Evidenciou-se tratar-se de contratação de Plano Pré-Pago Oi Controle 

Sem Fatura, que não fora devida e efetivamente cancelado pelo Reclamante, segundo 

suas pretensões, dando azo a cobrança sucessiva dos meses julho, agosto, setembro e 

outubro de 2021, anteriores a concretização do cancelamento do Plano, ocorrido no dia 

13 do mês de setembro/2021. 

Nesse diapasão, e diante de tudo quanto fora arregimentado nos autos, 

não se evidencia qualquer infração ao Código Consumerista, tão pouco a existência de 

pratica abusiva por parte da Reclamada, que apenas faz valer o exercício regular do 

direito de contraprestação aos serviços por ela prestados. 

Assim sendo, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação 

ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos provas suficientes 

que ancorem /embasem os fatos narrados na inicial administrativa. 

Assim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, 

não merece ser acolhida a Reclamação Administrativa. Em consequência deve ser a 

presente Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

JJ 
Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da 

reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifique-se a reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados 

  
3. CONCLUSÃO 

e baixados. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. ) 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000570 
RECLAMANTE: GERLANE GONSALVES DE LIMA SILVA 

RECLAMADA: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  
1, RELATÓRIO: |   

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

A Reclamante, Sra. Gerlane Gonsalves de Lima Silva, assevera na inicial 

que possui contrato de prestação de serviço junto à Reclamada para fornecimento de 

energia elétrica para a UC sob nº 5/1013894-9, de sua titularidade. Que no dia 

03/11/2021 um caminhão danificou todos os fios que faziam a ligação de sua 

residência, deixando a UC sem energia elétrica. Afirmou que no mesmo dia fez 

contato com a Reclamada, que encaminhou equipe técnica até o local, porém, esta se 

negou a proceder com a religação, alegando a necessidade de instalação de um poste 

para a execução do serviço, que seria de responsabilidade da Consumidora. Aduz que 

em momento nenhum fora informada da necessidade de colocação do referido poste, 

=“ ficando sabendo apenas no momento da visita técnica realizada após o sinistro. Que 

não lhe fora dado qualquer prazo para a instalação do poste, estando, até o momento 

de abertura da presente reclamação, sem energia elétrica em sua residência. Assim, 

entendendo não ter havido a prestação de serviço pela Empresa Reclamada, bem 

assim pela falta de esclarecimentos, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para requerer que a Reclamada se comprometa em realizar a religação 

urgente do fornecimento de energia elétrica em sua residência. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S); 

Em sua Defesa Administrativa a Reclamada, ENERGISA PARAÍBA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. assevera inicialmente que é de 

responsabilidade do consumidor proceder a padronização da Unidade Consumidora 

para o fornecimento de energia elétrica pela Concessionária. Que no dia 03/11/2021 

fora registrada ocorrência técnica de falta de energia elétrica na UC sob nº 5/1013894- 

9, de titularidade da Reclamante, provocada pelo rompimento do ramal (ligação da    
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rede elétrica do poste até o padrão de entrada da Cliente), em decorrência da 
intervenção de terceiros (caminhão arrastou ramal e pontalete), Afirma que fora 
gerada Ordem de Serviço (nº 205) - Notificação ao Consumidor, dando ciência da 
necessidade de realização de adequação do padrão para a Empresa poder efetuar o 

restabelecimento do fornecimento de energia, à medida que a responsabilidade após a 
entrada de corrente é exclusivamente do cliente, ou seja, no caso, a substituição do 
pontalete e poste auxiliar. Que o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 
só poderia ocorrer após a adequação técnica exigível, a saber, a reposição do pontalete 
danificado, onde tal adequação não seria de responsabilidade da Demandada. Assim, 

pugna pela improcedência do Processo Administrativo, entendendo ter agido em 

pleno exercício regular de direito, nos termos da Resolução Normativa 414/2010, da 

ANEEL. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença de todas as partes, onde a 

Reclamada se fez presente através de seus representantes por meio virtual. A parte 

Reclamante reiterou os termos da exordial. Após os debates, a Empresa Reclamada 
não ofereceu proposta de acordo. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. mM 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO 
  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 
casos de comprovada abusividade. 

Ao realizar análise sistemática do presente caso, podemos constatar a 

inexistência de qualquer irregularidade ou adoção de prática abusiva por parte da 

Reclamada, não assistindo, por consegui razão a Recl te, Sra. Gerlane 

Gonsalves de Tiima Silva. 
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A Reclamante afirma na inicial que a Reclamada se negou a restabelecer 

q fornecimento de energia elétrica em sua residência, alegando a necessidade de 

instalação de poste auxiliar, sem, ao menos, dar-lhe prazo para a realização da 

medida, deixando a residência sem o serviço essencial até a data de abertura da 

presente Reclamação. 

Fica-nos claro que a perfeita padronização da Unidade Consumidora 

para que se restabeleça 0 fornecimento de energia elétrica pela Concessionária, é de 

inteira responsabilidade da Consumidora, ora Reclamante. Não se trata de mera 

negativa de realizar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na 

residência da Consumidora por parte da Reclamada, mas que, por culpa exclusiva 

daquela, a falta de padronização adequada inviabilizou a concretização do referido 

serviço. 

Nesse diapasão, não há como enxergar qualquer irregularidade nos 

procedimentos adotados por parte da Reclamada, que tão somente se viu 

impossibilitada de realizar a nova ligação frente à inércia da Consumidora, ora 

Reclamante, em tomar as providências necessárias e de sua inteira responsabilidade 

para que o serviço viesse a ser executado. 

Assim, seria injusto condenar a Empresa Reclamada por violação à 

legislação consumerista, diante das alegações e argumentos aqui aduzidos, 

entendendo não merecer ser acolhida a presente reclamação, razão pela qual deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  
3 CONCLUSÃO ]   

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA, 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 

baixados, 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 
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Cabedelo-PB, 08 de fevereiro de 2022. 

PAULA oo XAVIER 
Mediadora 

Matrícula 07.465-9 

Is A 
NDO VÉRAS DE OLIVEIRA 

Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07.632-5 
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Secretári Hído PROCON 
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Processo nº 25-004.001.21-0000592 

RECLAMANTE: ERIKE TADEU TAVARES E SILVA 

RECLAMADAS: BANCO SANTANDER (BRASIL) e CRESPO E CAIRES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  

1, RELATÓRIO   

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelu/PB 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconfdcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE; 

Alega o reclamante que possui um financiamento de um veículo, marca 

FORD, modelo RANGER XLSCD4A22C, cor PRETA, placa QSL0507, com o BANCO 

SANTANDER. Aduz o reclamante que nos últimos três meses não pode efetuar o 

pagamento de seu financiamento, atrasando as três últimas parcelas, gerando um 

débito de, aproximadamente, R$ 7.557,42. Informa que ao procurar a instituição 

reclamada, foi informado que a negociação do débito só poderia scr resolvida com o 

escritório de advocacia CRESPO E CAIRES ADVOGADOS, responsável pela 

negociação de dívidas do BANCO SANTANDER. Alega ainda que ao efetuar contato 

com a empresa CRESPO E CAIRES ADVOGADOS, lhe foi informado que para 

negociar sua dívida, teria que pagar o valor atualizado das parcelas, além das custas 

geradas pela contratação deste, gerando um montante de aproximadamente R$ 

16.000,00. Alega que recebeu propostas “absurdas” de quitação do débito, que 

impossibilitou sua adimplência. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Em Defesa Escrita, o Reclamado BANCO SANTANDER afirma ser 

detentor de um contrato de refinanciamento com o reclamante de nº 20032981650, 

formalizado em 30/06/2020. Informa também que este contrato encontra-se em aberto 

desde a parcela nº 13, vencida em 01/09/2021, Esclarece que esgotadas as tratativas de 

acordo com o reclamante, o contrato foi direcionado para o escritório CRESPO E 

CAIRES ADVOGADOS, prestador de serviços contratado pela Instituição, que re 

nb O tando” 4 

   



  

  

Página 30 

5 E ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
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a cobrança de valores conforme contrato de financiamento estabelecido. Ainda, se 
coluca à disposição do consumidor através dos canais de atendimento. 

A segunda reclamada, CRESPO E CAIRES ADVOGADOS, por sua vez 

alega que é um escritório contratado pelo BANCO SANTANDER para, em nome 
dela, cobrar débito de contratos inadimplidos, atuando em nome da instituição 
financeira, não possuindo acesso aos sistemas internos do banco para alterar 
informações, aceitar propostas de renegociação, valores ou datas, emitir boletos e 

inserir ou retirar protestos e negativações nos órgãos de proteção de crédito. Informa 

também que a partir do momento que a cobrança é direcionada para a assessoria, 

todas as tratativas são intermediadas por esse escritório reclamado. E, que quando do 

contato realizado pelo reclamante, não mais existia a vpção de pagamento parcial, ou 

Seja, sem custas e despesas, posto que o contrato estava ajuizado, restando as 

possibilidades para o reclamante de, ou realizar a entrega amigável do veículo, ou 

refinanciar, ou, ainda, realizar o pagamento do valor ofertado. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes. A parte Reclamante 

reitera os termos da exordial. Após os debates, as Reclamadas, BANCO 

SANTANDER e CRESPO E CAIRES ADVOGADOS, não ofereceram proposta de 

acordo. Pan 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

2, FUNDAMENTAÇÃO 3 
  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente reclamação pauta-se no 

inconformismo do Consumidor, que por determinado período não conseguiu realizar 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
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os pagamentos de seu financiamento, e ao tentar quitar seu débito, alega ter sido 

surpreendido com a cobrança de custas processuais e honorários advocatícios que 

entende não ser devidos. 

Novamente, em audiência restou comprovada a intenção do reclamante, 

que seria quitar seu débito sem o pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios. 

Ocorre que desde a abertura do presente processo administrativo, tem o 

reclamante conhecimento da existência de uma ação judicial proposta pelo BANCO 

SANTANDER, conforme se verifica às fls. 10. 

É sabido que o pagamento das despesas processuais são suportadas, no 

primeiro momento, por quem ingressa com o processo judicial. Todavia, em se 

tratando de uma tratativa administrativa, não há ilicitude por parte das reclamadas 

em cobrar o valor já desprendido na esfera judicial. 

Sendo assim, entendemos não haver cometimento de infração a lei, fato 

que impossibilita esse órgão de aplicar qualquer sansão administrativa as empresas 

reclamadas, 

Nesse diapasão, não há como responsabilizar as Reclamadas por 

quaisquer abusividade/irregularidade nos procedimentos c/ou práticas adotadas no 

Fa) caso em análise, sendo injusto, consequentemente, condená-las por violação ao Código 

de Proteção c Defesa do Consumidor. 

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, razão pela 

qual deve ser classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

  

3. CONCLUSÃO 
  

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das 

reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 

devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 
baixados. 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
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Publique-se e cumpra-se na forma da lei, 

Cabedelo-PB, 09 de março de 2022. 

JULIANA BRAVO Eua SCHERMANN 

    

Mediadora — 
Matrícula 07.457-8 

Secretário-Adjunto do PROCON 
Matrícula 08.227-9 

Pe 
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COVERNO MUNICIPAL 

Processo nº 25-004.001.15-0000677 

RECLAMANTE: JOSÉ DIAS DOS SANTOS 

RECLAMADA: BANCO ITAÚ UNIBANCO 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

  

1 - RELATÓRIO: 
  

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

No dia 11/11/2015 o Sr. José Dias dos Santos formalizou uma 

Reclamação Administrativa nesse órgão, onde assevera que em setembro daquele ano 

a Reclamada entrou em contato por telefone, oferecendo-lhe um cartão de crédito. Que 

não havia de sua parte qualquer interesse em adquirir o referido cartão, porém, após 

muita insistência, aceitou que o enviassem. Afirma que não desbloqueou e nem 

chegou a utilizar o cartão de crédito, sendo surpreendido com cobranças referentes à 

anuidade daquele cartão, não sendo, em momento algum, informado que teria que 

realizar pagamento de tal anuidade. Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção 

e Defesa do Consumidor para requerer o cancelamento do cartão, bem como a 

extinção de qualquer débito relacionado ao mesmo. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Mesmo sendo devidamente notificada (fls. 38), a Reclamada manteve-se 

inerte, abdicando tacitamente de seu direito de defesa. 

Àssim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO ] 
  

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB 
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Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação estabelecida entre 

as partes é típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo o Reclamante, como    
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destinatário final dos serviços, e a Empresa, no polo passivo, como prestadora dos 

serviços mediante pagamento. 

Antes mesmo de adentrarmos no pronto central dessa demanda, faz-se 

necessário esclarecer que a presente Reclamação Administrava fora aberta 

inicialmente em desfavor da CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

S.A, todavia, no transcurso processual, constatou-se a baixa no CNPJ da referida 

empresa, sendo esta, desde o ano de 2013, parte integrante do BANCO ITAÚ 

UNIBANCO. 

Assim sendo, as notificações desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor passaram a ser encaminhadas ao Banco Itaú Unibanco (fls. 38), visando à 

resolução do atual imbróglio. 

Feito o mencionado esclarecimento, passamos agora a tratativa do mérito 

propriamente dito. 

Após detida e sistemática análise da questão posta, observamos através 

de tudo que fora arregimentado nos autos que assiste razão ao Sr. JOSÉ DIAS DOS 

SANTOS, ora Reclamante. 

De antemão poder-se-ia considerar apenas a revelia da Reclamada, 

dando-se por verdadeiras as alegações do Reclamante, que por si só seriam o bastante 

para a aplicação de medida administrativa de multa. 

Porém, é de se observar que há perfeito enquadramento da prática 

adotada pela Reclamada aos ditames consumeristas, materializando verdadeira 

Mm violação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

A abusividade na prática realizada pela Reclamada resta caracterizada 

por enviar/entregar ao Consumidor cartão de crédito, impondo-lhe, a partir desse 

envio, obrigação de pagamento de anuidade, mesmo não havendo desbloqueio e 

uso do referido cartão, agindo em nítida violação do artigo 39, II da Lei 8.078/90. 

Assim prescreve o dispositivo legal: 

  

Art. 39, É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994). 

HI - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 
produto, ou fornecer qualquer serviço; 

Ademais, uma vez consubstanciada tal situação, havendo cobrança de 

anuidade sem utilização do cartão de crédito, resta evidenciada a falha na prestação 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB 
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do serviço por parte da reclamada, ensejando sua responsabilidade objetiva pelos 

danos ocasionados ao reclamante, conforme art. 14, $1º, I da Lei 8.078/90, verbis: 

Art 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
$1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais: 

a 1-o modo de seu fornecimento; 

LJ 

Verifico, ainda no caso dos autos, violação ao dever de informação, pois 

não foi repassado ao consumidor o valor da anuidade que seria devida em caso de 

utilização do cartão de crédito, sequer havendo, em verdade, qualquer informação 

sobre a cobrança de anuidade. Há desrespeito, portanto, a direito básico do 

consumidor a obtenção de informação sobre o preço cobrado em caso de prestação de 

serviço, desrespeitando o art. 6º, IN da Lei 8.078/90: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

LJ 
HH - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 

- qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 

Portanto, não há como entender diversamente do que aqui se entende, 

uma vez ter havido flagrante transgressão aos ditames legais consumeristas. 

Assim, pelo conjunto probatório apresentado, não restam dúvidas 

quanto à abusividade praticada pela Reclamada, tornando-se incontroversos os fatos 

constitutivos do direito do Reclamante, onde não se desincumbira a parte reclamada 

de provar a culpa exclusiva do Consumidor, merecendo, por oportuno, ser acolhida a 

Reclamação Administrativa, com a consequente condenação da Empresa BANCO 

ITAÚ UNIBANCO ao pagamento de multa por violação a legislação consumerista. 

Devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA . 
NÃO ATENDIDA. 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB / 
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3. DOSIMETRIA DA MULTA   

Atento ao art. 56, I do Código de Defesa do Consumidor e art. 24 e 

seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena de multa administrativa 

imposta a BANCO ITAÚ UNIBANCO: 
a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, especialmente quanto 

aos Arts. 6º, 14, 81º I e 39, II, tendo em vista que a empresa não informou 

previamente ao consumidor o valor que seria devido a título de anuidade, enviou um 

produto sem o interesse ou solicitação do consumidor e realizou a cobrança de 

anuidade de cartão de crédito mesmo sem ter havido utilização deste pelo 

consumidor; 

b) Houve danos ao consumidor na conduta da empresa reclamada, 

tendo em vista que, mesmo sem a devida utilização ou desbloqueio, houve a cobrança 

por valores referentes a anuidade do cartão de crédito; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) O Reclamante é Idoso (maior de 60 anos), portanto, houve agravante 

em relação à lei 10.741/2003; 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 

3.568,00 (800 UFMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

  I 4, CONCLUSÃO | 
  

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido a norma dos artigos 

Arts. 6º, 14, $1º, 1 e 39, II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Isso posto, determino: 

a) A notificação da empresa infratora, BANCO ITAÚ UNIBANCO, na 

forma legal, para pagar o valor A três mil, quinhentos e sessenta e oito 

reais), pela violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no 

7 
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razo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 

81º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2.181/97, 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora BANCO ITAÚ UNIBANCO no Cadastro de Reclamações 

Fundamentadas, nos termos do caput do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e inciso II do art. 58 do Decreto 2181/97. 

  

NOTIFIQUE-SE. 

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEL 

Cabedelo-PB, 09 de Fevereiro de 2022. 

  

Matrícula 06.804-7 

MATHEUS/LINS FELIZARDO 
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PORTARIA Nº 2.600 DE 24 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 1.244/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) JOSE RONALDO BEZERRA 

DA SILVA, matrícula nº 02.061-3, Guarda Metropolitano de Cabedelo, em razão da 

DECADÊNCIA do direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 
Email: prefeitoG)cabedelo.pb.gov.br 
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PORTARIA Nº 2.599 DE 24 DE MARÇO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 1.244/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) JACIRA FERREIRA DA 

SILVA; matrícula nº 00.575-4, Técnico de Nível Médio, em razão da DECADÊNCIA do 

direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art, 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 
Email: prefeito(Qcabedelo.pb.gov.br 
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 344/2021 da TP 

00012/2021 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MAN TENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL: Prefeitura 

Municipal de Cabedelo e SEGUNDO ADITIVO ao CT Nº 344/2021 — RL2 CONSTRUÇÕES 
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA- inscrito no CNPJ sob o nº 
19.455 .5120001-70, OBJETIVO DO ADITIVO: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL Nesta 

oportunidade prorroga-se o prazo de vigência e execução do contrato ora aditado por mais 

60 (sessenta) dias, permanecendo ambos hiígidos, respectivamente, até 06 de julho de 2022 

e 06 de junho de 2022. O presente termo encortra amparo no art 57, 8 1º Iv, da Lei 

8. 666/93 

  

  

. Cabedelo - PB, 14 de março de 2022. 

MÁRCIA DE LOURDES M DE OLIVEIRA — Secretaria de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 341/2021 da INEX 
00075/2021 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDEL O/PB Prefeitura Municipal de Cabedelo e 

SEGUNDO ADITIVO ao CT Nº 341/2021 — ACQUATOOL CONSULTORIA S/ LTDA EPP- 
inscrito no CNPJ sob o nº 02.042 399/0001-07, OBJETIVO DO ADITIVO:- DA ALTERAÇÃO 
DO CONTRATUAL Nesta oportunidade prorroga-se o prazo de vigência e execução do 

contrato ora aditado por mais 90 (noventa) dias, permanecendo higidos até 01 de julho de 

2022. 0 presente termo encontra amparo no art 57, 81º IV, da Lei 8 666/93 

e Cabedelo - PB, 14 de março de 2022. 

RODRIGO MARTINES MOREIR DE LIMA — Secretario de Planejamento Urbano e Habitação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2020 da PP 0166/2019 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) GRATUITO DA REDE DE 

ENSINO, ZONEAMENTO CENTRAL: Prefeitura Municipal de Cabedelo e QUARTO ADITIVO 

ao CT Nº 080/2020 — CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA - inscrito no CNPJ sob o nº 

09141.083/0001-03, OBJETIVO DO ADITIVO- DA ALTERAÇÃO DO VALOR 

CONTRATUAL Fica alterada a Claúsula Primeira do 1º Termo Aditivo ao contrato para 

acrescer o valor de R$ 378 245,26 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e vinte e seis centavos), passando o contrato de R$ 1.600.699,75 (um milhão 

seiscentos mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) para R$ 

1.978.945,01 (um milhão novecentos e seterta e oito mil novecentos e quarenta e cinco 

reais e um centavos), referente ao reequilibrio econômico-financeiro no percentual de 

2,625% O presente termo encontra amparo no inciso XXI, art. 37 da Constituição Federal c/c 

aline “d”do inciso Il do art 65 da Lei 8.666/93 

. Cabedelo - PB, 16 de março de 2022. 

MÁRCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA — Secretaria de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2019 da DM 
00011/2019 

OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EM CARÁTER 

EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL: Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e TERCEIRO ADITIVO AO CT Nº 165/2019 — PARARÓQUIA SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS - inscrito no CNPJ sob o nº 09.140.351/0031-98, OBJETIVO DO 

ADITIVO:- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO Fica alterada a Claúsula Sétima do Contrato 

nº 165/2019 para prormrogá-lo por mais 12 (doze) meses, permanecendo esse instrumento 

válido até 15 de maio de 2023. O presente termo encontra amparo no art. 62, 8 3º, |, da Lei 

8. 666/93 c/c art 3º daLeinº 8. 245/91 

. Cabedelo - PB, 16 de março de 2022. 

MÁRCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA — Secretaria de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0036/2021 da DV 
00014/2021 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE 

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO DA 

CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENO NEGÓCIOS — 

PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO: Prefeitura Municipal de Cabedelo e PRIMEIRO 

ADITIVO AO CT Nº 0036/2021 — PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - inscrito no 

CNPJ sob o nº 07.553. 129/0001-76, OBJETIVO DO ADITIVO DA ALTERAÇÃO DO 

CONTRATUAL O prazo de vigên do contrato, ora aditado, fica proogado por mais 12 

(doze) meses, permanecendo este instrumento vigente at'o dia 12 de março de 2023. O 

presente termo encontra amparo no art 57, IV, da Lei 8 666/03 

  

    

Cabedelo - PB, 07 de março de 2022. 

FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE O. SOBRINHO — Secretario de Indústria, Com. E 
Portos 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2019 da DM 

000066/2019 

OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS E ARTÍSTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA: Prefeitura 

Municipal de Cabedelo e TERCEIRO ADITIVO AO CT Nº 107/2019 — PARARÓQUIA 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - inscrito no CNPJ sob o nº 09.140. 351/0031-98, 
OBJETIVO DO ADITIVO: DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL O presente Termo Aditivo 

tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 107/2019, por mais 12 (doze) 

meses, permanecendo vigente até 27 de março de 2023 DO REAJUSTE — O valor do 

presente contrato passará de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e ciquenta reais) para R$ 

3.897,53 ( três mil, oitocentos e noventa e sete reais e ciquenta e três centavos), em atenção 

ao que dispõe a cláusula 9.1 da avença originária. O presente termo encontra amparo no 

art 62, 8 3º, |, da Lei 8666/03 cicart 3º da Leinº 8 245/91. 

Cabedelo - PB, 05 de março de 2022. 

IGOBERGH BERNARDO BARBOSA — Secretario Municipal de Cultura 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00015/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00015/2022, que objetiva: Aquisição de gênero alimentício utilizado pelo 
Programa Desenvolver Cabedelo, em sua sede e no seu centro de capacitação; 

RATIFICO o comespondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA LUCIA 

CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES - R$ 5.905,50. 
Cabedelo - PB, 16 de Março de 2022 

FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE O. SOBRINHO - Secretário de Ind., Comércio e 

Portos 

  
     

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de gênero alimentício utilizado pelo Programa Desenvolver 

Cabedelo, em sua sede e no seu centro de capacitação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00015/2022 DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.200 — 

FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Projeto/Atividade: 11.334. 1017 2168 

— PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO Elemento de Despesa: 002292 

3390 39. 99-00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA Fonte 

de Recursos: 99 — RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 

financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT 
Nº 00075/2022 - 23.03.22 - ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES - R$ 

5.905,50. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00019/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00019/2022, que objetiva: Contratação de Empresa/Entidade 
especializada em treinamentos e capacitações voltadas para a área de segurança, para 
realização de curso complementar de habilitação em armas longas para efetivo da 

Guarda Metropolitana de Cabedelo, conforme legislação vigente, visando atender as 
necessidades da Sec de Segurança Municipal, RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO — 

APTIRO - R$ 17.500,20. 

   

o Cabedelo - PB, 10 de Março de 2022 

MAGALHAES GALVÃO LOURENÇO - Secretario de Segurança Municipal 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de Empresa/Entidade especializada em treinamentos e 

capacitações voltadas para a área de segurança, para realização de curso complementar 

de habilitação em armas longas para efetivo da Guarda Metropolitana de Cabedelo, 
conforme legislação vigente, visando atender as necessidades da Sec. de Segurança 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2022. DOTAÇÃO: 

Unidade Orçamentária: 02150-SECREARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL Projeto 
Atividade: 04.122 2002 2113- Manter as Atividades da Secretaria de Segurança 

06.128.2004 2121- Realizar Capacitação de Recursos Humanos Elemento de Despesa: 

3390. 39— Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 15001000— 
Recursos Livres(Ordinário) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2022 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 

00051/2022 - 10.03.22 - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO - R$ 
17.500,20. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00020/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00020/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO LETAL ORIGINAL E DE PRIMEIRO USO PARA 

DIVERSOS CALIBRES, visando atender as necessidades da Secretaria de Segurança 
Municipal, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a 
APTIRO COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES EIRELI - R$ 16.200,00. 

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022 

MAGALHAES GALVÃO LOURENÇO - Secretario de Segurança Municipal 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MUNIÇÃO 

LETAL ORIGINAL E DE PRIMEIRO USO PARA DIVERSOS CALIBRES, visando atender 
as necessidades da Secretaria de Segurança Municipal FUNDAMENTO LEGAL- 

Dispensa de Licitação nº DV00020/2022 DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02 150— 

SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL Projeto Atividade: 06.181. 1018. 1020— 

Reaparelhar A Guarda Metropolitana Municipal Elemento de Despesa: 3390 30- Material 

de Consumo Fonte de Recurso: 15001000-— Recursos Livres(Ordinário). VIGÊNCIA: até o 

final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cabedelo e: CT Nº 00034/2022 - 180222 - APTIRO COMERCIO DE ARMAS E 

MUNICOES EIRELI - R$ 16.200,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00027/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00027/2022, que objeti - O presente termo de referência tem como 

objeto aquisição de uniformes funcionais através de contratação de empresa 
especializada em confecção e fomecimento de uniformes, em atendimento às 

necessidades da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), RATIFICO o 

correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SUPER TERRA COMERCIO 

E SERVICOS EIRELI - R$ 4.410,00. 

  

. . Cabedelo - PB, 16 de Março de 2022 
INÁACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR - Secretário de Mobilidade Urbana 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: O presente termo de referência tem como objeto aquisição de uniformes 

funcionais através de contratação de empresa especializada em confecção e 
fomecimento de uniformes, em atendimento às necessidades da Secretaria de 

Mobilidade Urbana (SEMOB) FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

Dv00027/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02240- SECRETARIA DE 
MOBILIDADE URBANA Projeto Atividade: 04.122 2002 2169- Manter as Atividades da 

Sec. De Mobilidade Urbana Elemento de Despesa: 3390 30- Material de Consumo 

3390 39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso. 15001000-— 
Recursos Livres(Ordinário) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2022 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 

00057/2022 - 17.0322 - SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
4.410,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00028/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00028/2022, que objetiva: Aquisição de um sistema de atendimento com 

impressora de senha, totem e softwares, para atender às necessidades da Secretaria da 

Receita do Município de Cabedelo, conforme especificações e demais condições gerais 
descritas adiante, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 

a: RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 - R$ 13.900,00. 

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2022 
YUSSEF ASEVEDO DE OLIVEIRA - Secretário da Receita 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de um sistema de atendimento com impressora de senha, totem e 
softwares, para atender às necessidades da Secretaria da Receita do Munici 

Cabedelo, conforme especificações e demais condições gerais descritas a 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022 DOTAÇÃO» Unidade 
Orçamentária: 02.070—- SECRETARIA DA RECEITA Projeto Atividade: 

04.1292002.2018- Manter as Atividades da Secretaria da Receita Elemento de 

Despesa: 3390. 30- Material de Consumo 3390. 39- Outros Serviços de Terceiros— 
Pessoas Jurídica 4490 52- Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso: 

15001000— Recursos Livres(Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e. CT Nº 
00048/2022 - 21.03.22 - RICARDO ARAUJO ALVES 064832 13476 - R$ 13.900,00. 

   

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00030/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DvV00030/2022, que objetiva: Contratação de empresa para prestação dos 
serviços de Curso de Capacitação e atualização para condutores de veículos de 
Transporte de Passageiro e Transporte coletivo de passageiros e Curso de Capacitação 

e atualização para condutores de veiculos de Transporte Escolar destinados à 
qualificação profissional dos condutores de veiculos (motoristas) da Secretaria de 
Transporte e Secretaria de Educação do Município; RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a SETE INTERMEDIACOES LTDA - R$ 

9.650,00. 
Cabedelo - PB, 16 de Março de 2022 

DANILLO RESENDE AMORIM - Secretário de Transporte 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Curso de 

Capacitação e atualização para condutores de veículos de Transporte de Passageiro e 
Transporte coletivo de passageiros e Curso de Capacitação e atualização para 
condutores de veículos de Transporte Escolar destinados à qualificação profissional dos 

condutores de veículos (motoristas) da Secretaria de Transporte e Secretaria de 
Educação do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DvV00030/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02090- SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 02.180—- SECRETARIA DE TRANSPORTE Projeto Atividade: 
12.122. 2002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Educação 04. 122 2002 2140— 

Manter as Atividades da Secretaria de Transporte Elemento de Despesa: 3390 39— 

Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 15001000- Recursos 
Livres(Ordinário) Fonte de Recurso: 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos— 

MDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022 PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 00058/2022 - 17.03.22 - 
SETE INTERMEDIACOES LTDA - R$ 9.650,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00031/2022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00031/2022, que objetiva: Confecção e serviços de Calendários e faixa, 

para atender a ação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres — SEPM, (Projeto 
Calendário) que estará participando do SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER: 

RATIFICO o comespondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DECK GRAFICA 

E EDITORA — EIRELI - R$ 3.340,00. 
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2022 

PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO - Secretária de Politicas Publicas 

para a Mulher 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Confecção e serviços de Calendários e faixa, para atender a ação da 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres — SEPM (Projeto Calendário) que estará 

participando do SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00031/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.130— 

SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER Projeto Atividade: 

04.122.1035.2101—- Manter as Atividades da Secretaria de Políticas Públicas para as 

Mulheres Elemento de Despesa: 3390. 30- Material de Consumo 3390.39- Outros 

Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica Forte de Recurso: 15001000 — Recursos Livres 

(Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercicio financeiro de 2022 PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 00062/2022 - 21.03.22 - 

DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - R$ 3.340,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de Mesas e Cadeiras Plásticas para atender as necessidades das 

diversas Secretanas do Município de Cabedelo FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Unidades Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal 

de Saúde Projeto Atividade: 10122 1026 2185 — Manter as Atividades do Fundo 

Municipal de Saúde Flemento de Despesa: 3390 30 99 15001002 — Material de 

Consumo Recurso: PRÓPRIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e CT Nº 

00055/2022 - 15.03.22 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 

ESCRITORIO EIRELI - R$ 7.340,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS - 

OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Gêneros Alimenticios— NÃO— 

PERECÍVEIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 02.090 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 

12.361.1006.2039 — Manter Programa de Alimentação Escolar (Merenda/PNAE) 

Elemento de Despesa: 3390. 30 — Material de Consumo Fonte de Recurso: 15001001— 

Recursos não Vinculados de Impostos MDE 15690000 — Outras Transferências de 

Recursos do FDNE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo 

Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 

financeiro de 2022 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT 

Nº 00060/2022 - 21.03.22 - BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 1.305,00; CT Nº 

00061/2022 - 21.03.22 - VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - R$ 354.037,20; 

CT Nº 00063/2022 - 210322 - JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - R$ 

259.253,82. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: 

Contratação de Empresa para aquisição de Gêneros Alimenticios— NÃO-PERECÍVEIS, 

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de: BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - R$ 1.740,00; JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - R$ 325.538,70; 
VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - R$ 420 713,00. 

Cabedelo - PB, 15 de Março de 2022 

MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA - Secretária de Educação 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2022 

Aos 15 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito 
Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8 666, de 21 de Junho de 
1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10. 024, 
de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00007/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Empresa para 
aquisição de Gêneros Alimentícios— NÃO-PERECÍVEIS, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 

  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012 .493/0001-54. 

VENCEDOR: BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ: 07 227 808/0001-55 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

30 MISTURA A BASE DE AMIDO PARA Coringa UND 500 2,90 1.740,00 

PREPARO DE MINGAU, 

TRADICIONAL, com 200 GS. 

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM 

ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO 

E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 

12 MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

TOTAL 1.740,00 

VENCEDOR: JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 

CNPJ: 39 432 332/0001-80 

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

1 ACHOCOLATADO | EM PÓMAITA 
VITAMINADO— — EMBALAGEM 
DE 400G ASPECTO: PÓ 
HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIO 
DO TIPO, CHEIRO 
CARACTERÍSTICO E SABOR 
DOCE, PRÓPRIO. com 
UMIDADE MÁXIMA DE 3% 
INGREDIENTES AÇÚCAR, 
CACAU EM PÓ SOLÚVEL E 
SAL REFINADO, NÃO CONTÉM 
GLUTÉN. PRAZO DE 
VALIDADE MÍNIMO 06 MESES 
& CONTAR A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA. 

UND 5300 4,39 23. 267,00 

2 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ALEGRE KG 

COMPOSIÇÃO ORIGEM 

VEGETAL, SACAROSE DE 

CANA DE AÇÚCAR BRANCO, 

PACOTE 1KG. PRAZO DE 

VALIDADE MÍNIMO 06 MESES 

18200 4,03 73.346,00 

A CONTAR DA DATA DE 

ENTREGA. 

3 ADOÇANTE LÍQUIDO, TIPOADOCYL 

SACARINA, PRIMEIRA 

QUALIDADE, COM 100 ML. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE o PRODUTO 

DEVERÁ TER REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E/OU 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

UND 40 2,89 115,60 

4 AMIDO DE MILHO, PRIMEIRA KIMIMO 

QUALIDADE, com 500 G. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE, DE ACORDO COM 

A RESOLUÇÃO 1278 DA 

CNNPA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

UND 800 3,97 3.176,00 

6 BISCOITO CREAM CRACKER3 DE MAIO 

TRADICIONAL, ISENTO DE 

MOFO E SUBSTÂNCIAS 

NOCIVAS, comM 

CONSISTÊNCIA CROCANTE, 

EMBALAGEM PLÁSTICA, 

ATÓXICA, PACOTE COM 4006. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

UND 16000 3,08 49 280,00 

7 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, 3 DE MAIO 

ISENTO DE MOFO E 

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM 

CONSISTÊNCIA CROCANTE, 

EMBALAGEM PLÁSTICA, 

ATÓXICA, PACOTE COM 4006. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

UND 16000 3,75 60 000,00 

9 BISCOITO DE POLVILHO SEMVITARELA 

LACTOSE, SEM GLUTEN 

TRADICIONAL PACOTE COM 

100G. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM | ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, DE ACORDO COM 
PM RESOLUÇÃO 1278 DA 

CNNPA PRAZO DE VALIDADE 

UND 2200. 3,84 8.448,00 

20 

2 

23 

24 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

MINIMOS DE 

PARTIR DA 

12 MESES A 

DATA DE 

ENTREGA. 

CANELA EM PÓ, PLATINA UND aBo 1,89 907,20 
ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM DE 
POLIPROPILENO ORIGINAL 
DE FÁBRICA, COM 20G, 
ISENTO DE PARASITAS E 
FUNGOS, LIVRES DE 
FRAGMENTOS E CORPOS 
ESTRANHOS, CcoM 
ESPECIFICAÇÃO DOS 
INSREDIENTES, 
INFORMAÇÕES DO 
FABRICANTE E DATA DE 
VENCIMENTO | ESTAMPADO 
NA EMBALAGEM. PRAZO DE 
VALIDADE MÍNIMO DE 12 
MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

FARINHA DE MANDIOCA, STº MARIA KG 510 2,99 1.524,90 
EMBALAGEM COM 1 KG 
ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM ORIGINAL DO 
FABRICANTE, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO 1278 DA 
CNNPA. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO DE 06 MESES A 
PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PRIMOR KG 700 3,89 2.723,00 
com FERMENTO, EM 
EMBALAGEM DE 01 KG 
ORIGINAL DO FABRICANTE, 
com DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO 1278 DA 
CNNPA. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO DE 06 MESES A 
PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

FARINHA LÁCTEA, A BASE DEMARATÁ UND 1800 3,89 7.002,00 
FARINHA DE TRIGO E LEITE 

INTEGRAL EMBALAGEM COM 

230 G, COM IDENTIFICAÇÃO 

DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE. PRAZO DE 

VALIDADE MÍNIMO DE 06 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, COM 1MAIS DELICIA KG 

KG. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE 

POLIPROPILENO 

TRANSPARENTE, 

DO FABRICANTE, 

2300 7,10 16.330,00 

ORIGINAL 

COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE. o PRODUTO 
DEVERÁ TER REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E/OU 
MINISTÉRIO: DA SAÚDE. 
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 
DE 06 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

FORMULA INFANTIL DE NESTOGENIO UND so 

SEGUIMENTO DE 06 À 122 

MESES DE IDADE COM 
EMBALAGEM DE 400 
GRAMAS, CONSTITUÍDO: 

LACTOSE, LEITE 
DESNATADO”, 
CONCENTRADO | PROTÉICO 
DE SORO DO LEITE, OLEÍNA 
DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, 
ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE 
MILHO, SAIS MINERAIS 
(CITRATO DE CÁLCIO, 
SULFATO FERROSO, 
SULFATO DE ZINCO, 

SULFATO DE COBRE, IODETO 

DE POTÁSSIO), LECITINA DE 

SOJA, VITAMINAS (VITAMINA 

C,  NIACINA, VITAMINA E, 
PANTOTENATO DE CÁLCIO, 

VITAMINA A, VITAMINA B6, 

VITAMINA  B1, VITAMINA D, 

VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, 
VITAMINA, K, BIOTINA, 
VITAMINA B12) OLEO DE 
PEIXE”, CULTURA DE 
LACTOBACILLUS E BIFIDUS. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
*FONTE PROTÉICA. * ÓLEO 
DE PEIXE É FONTE DE ÁCIDO 
DOCOSAHEXAENÓICO (DHA) 

23,00 1.380,00 

LEITE DE COCOCOÇÃO UND 

TRADICIONAL, COM 500 ML. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM | ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE, DE ACORDO COM 

A RESOLUÇÃO 1278 DA 

CNNPA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

1100 3,19 3.509,00 

LEITE DE SOJA, EM PÓ, COMSOYA 

APROXIMADAMENTE 400 G. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

UND 220 15,89 3.495,80 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE o PRODUTO 

DEVERÁ TER REGISTRO NO 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E/OU 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

MACARRÃO FINO TIPOPILAR 

ESPAGUETE, PCT COM 5006. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

MACARRÃO PARAFUSO PCTIMPERADOR UND 

200G, IDENTIFICADO com 

SELO DE VALIDADE E 

ROTULAGEM DA ANVISA. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

MARGARINA VEGETAL COMVITARELLA 

SAL, CONTENDO 250 G, COM 

60% DE LIPÍDIOS. 

ACONDICIONADA EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE, DE ACORDO COM 

A RESOLUÇÃO 1278 DA 

CNNPA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

MILHO PARA PIPOCA, REI DE OURO UND 

PRIMEIRA QUALIDADE, COM 

500 G. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE 

POLIPROPILENO 

TRANSPARENTE, ORIGINAL 

DE FABRICANTE, COM DADOS 

DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE MÍNIMO DE 12 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA 

PASTA DE ALHO,DA TERRA 
EMBALAGEM DE 2006, 
ESPECIFICAÇÃO DOS 
INGREDIENTES, 
INFORMAÇÕES DO 
FABRICANTE E DATA DE 

VENCIMENTO ESTAMPADA NA 

EMBALAGEM, DE ACORDO 

COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA 

CNNPA. 

PROTEÍNA DE SOJA,SUPRASOY 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS: PROTEÍNA 

TEXTURIZADA DE SOJA DEVE 

SER OBTIDA A PARTIR DE 

GRÃOS DE SOJA LIMPOS E 

SUBMETIDOS A PROCESSO 

TECNOLÓGICO ADEQUADO, 

DEVE APRESENTAR COR, 

ODOR E SABOR 

CARACTERÍSTICO, DEVE 

ESTAR LIVRE DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS 

EMBALAGEM: DEVE ESTAR 

ACONDICIONADA EM SACOS 

PLÁSTICOS BEM VEDADOS, 

COM PESO LÍQUIDO DE 4006. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

06 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 

SAL IODADO, REFINADO, MASTER 

IODADO, 12 QUALIDADE, NÃO 
DEVE APRESENTAR 

SUJIDADES, MISTURAS 
INADEQUADA AO PRODUTO 
EMBALAGEM: DEVE ESTAR 
INTACTA, — ACONDICIONADO 
EM PACOTES DE 
POLIETILENO 
TRANSPARENTE, 

TERMOSSOLDADA, ATÓXICA, 
COM CAPACIDADE DE 1 KG. 
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 
12 MESES A CONTAR A 
PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

VENCEDOR: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 013210244 79 

CNPJ: 35 104. 506/0001-25 

ESPECIFICAÇÃO 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1,KIKA 

NÃO DEVE APRESENTAR 

MOFO, SUBSTÂNCIAS 

NOCIVAS. EMBALAGEM DEVEM 

ESTRA INTACTA, 

ACONDICIONADAS EM 

PACOTES DE 1KG, EM 

POLIETILENO, 

TRANSPARENTE, ATÓXICO. 

RAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 

12 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA, VITAMASSA | UND 

DIVERSOS SABORES 

(CHOCOLATE, BAUNILHA E 

COCO), PACOTE COM 400 G. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

DATA DE FABRICAÇÃO E 

PRAZO DE VALIDADE, DE 

ACORDO COM A RESOLUÇÃO 

12/78 DA CNNPA PRAZO DE 

VALIDADE MÍNIMO DE 12 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

TOTAL 325 538,70 

MARCA UNID. QUANT. P UNIT. P.TOTAL 

ENTREGA. 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, APURO 

GS. VÁCUO, Com 250 
ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM | ORIGINAL DO 
FABRICANTE, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
DATA DE FABRICAÇÃO E 
PRAZO DE VALIDADE, DE 
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 
12/78 DA CNNPA. O PRODUTO 
DEVERÁ TER O SELO DE 
PUREZA | DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO 
CAFÉ — ABIC PRAZO DE 
VALIDADE MÍNIMO DE 12 
MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

CANJIQUINHA DE MILHO, VITAMILHO — UND 

EMBALAGEM 200G 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO 

DE VALIDADE, DE ACORDO 

COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA 

CNNPA. PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

COLORIFICO BAIXO TEOR DESÃO 

SÓDIO INFERIOR 110MG, PCTMARCOS 

100G, IDENTIFICADO COM 

SELO DE VALIDADE E 

ROTULAGEM DA ANVISA. 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 

DE 06 MESES A CONTAR DA 

DATA DE ENTREGA. 

CONDIMENTOS A BASE DE 

COMINHO, PCT 100G, 

IDENTIFICADO COM SELO DE 

VALIDADE E ROTULAGEM DA 

ANVISA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

EXTRATO DE TOMATE, 

EMBALAGEM DE 340 G. 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

DATA DE FABRICAÇÃO E 

PRAZO DE VALIDADE, DE 

ACORDO COM 4 RESOLUÇÃO 

12/78 DA CNHNNPA PRAZO DE 

VALIDADE MÍNIMO DE 12 

MESES A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA. 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 01, 
LIVRE DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS, 
CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 90% 
A 98% DE GRÃOS INTEIROS E 

ÍNTEGROS, NA COR 
CARACTERÍSTICA, A 
VARIEDADE 
CORRESPONDENTE DE 
TAMANHO E FORMATOS 

NATURAIS MADUROS, LIMPOS 

E SECOS. PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 06 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

FLOCOS DE MILHO, PRÉ-VITABOM 

COZIDO, TIPO FLOCÃO, COM 
500 G EMBALAGEM COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. 
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 
DE 12 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. 

LEITE EM PO INTEGRAL, 

EMBALAGEM DE 200G, 

IDENTIFICADA COM SELO DE 

VALIDADE E ROTULAGEM DA 

ANVISA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

ÓLEO DE SOJA, 100% 

NATURAL. EMBALAGEM: PET 

COM 900 ML. ISENTO DE 

ODORES ESTRANHOS OU 

QUALQUER SUBSTÂNCIA 

NOCIVA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

SARDINHA EM CONSERVA AQ 

ÓLEO OU MOLHO DE TOMATE 

250G. PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

VINAGRE DE ÁLCOOL, COM 500 SÃO 

ML. ACONDICIONADO EMMARCOS 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

FABRICANTE, COM DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

DATA DE FABRICAÇÃO E 

PRAZO DE VALIDADE. o 

PRODUTO DEVERÁ TER 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E/OU 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO 
DE VALIDADE MÍNIMO 12 
MESES A CONTAR A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 

NÃO DEVE APRESENTAR 

MOFO, SUBSTÂNCIAS 

NOCIVAS. EMBALAGEM DEVEM 

ESTRA INTACTA, 

ACONDICIONADAS EM 

PACOTES DE 1KG EM 

POLIETILENO, 

CONCORDIA UND 

Página 35 

5,90 16.520,00 

2,90 7.830,00 

0,59 2.478,00 

0,71 2.982,00 

1,41 8.037,00 

6,49 25.960,00 

1,45 29.145,00 

5,43 145.388,25 

9,88 18.772,00 

5,67 17.010,00 

1,16 1.276,00 

3,54 18.408,00 
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TRANSPARENTE, ATÓXICO. 

RAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 

12 MESES A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA. 

39 LEITE EM PÓ INTEGRAL, TGUINHO UND 8925 

EMBALAGEM DE 2006, 

IDENTIFICADA COM SELO DE 

VALIDADE E ROTULAGEM DA 

ANVISA PRAZO DE VALIDADE 

MÍNIMO DE 12 MESES AM 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

543 48.462,75 

TOTAL 420. 713,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00007/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

  

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00007/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00007/2022 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

07.227.808/0001-55 
item(s): 30. 
Valor R$ 1.740,00 
- JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI. 

39.432.332/0001-80 
tem(s) 1-2-3-4-6-7-9-11-16-17-18-20-21-23-24-26-27-28-29-32- 
34 - 35. 
Valor R$ 325 538,70 
- VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479. 

35.104.506/0001-25 

tem(s): 5-8-10-12-13-14-15-19-22-25-31-36-37-38-39. 
Valor R$ 420 713,00 

Total: R$ 747.991,70 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 15 de Março de 2022 
MARCIA DE LOURDES M DE OLIVEIRA - Secretária de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva. 

  

Contratação de Empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA TAYNAH DOS 

SANTOS BRITO - R$ 248.376,80; LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 
220.190,00. 

Cabedelo - PB, 22 de Março de 2022 
MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA - Secretária de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2022 

Aos 22 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito 

Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de Julho de 2002 e subsidianamente a Lei Federal nº 8 666, de 21 de Junho de 
1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00012/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Empresa para 
aquisição de Gêneros Alimentícios PERECIVEIS, visando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação, resolve registrar O preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012 493/0001-54. 

VENCEDOR: FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 

CNPJ: 30. 911.924/0001-00 

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

1 ACÉM SEM OSSO OU PALETAMASTERBOI KG 4350 25,80 112.230,00 
RESFRIADA: CARACTERISTICA 
DO PRODUTO, COR VERMELHA 
VIVO BRILHANTE, FIRME, SEM 
APARAS COM POUCA 
SORDURA EMBALADA EM 
SACOS IDENTIFICADOS DE 5 A 
30 KG, RESFRIADA CONFORME 
A RESOLUÇÃO VIGENTE OU 
CONFORME RECOMENDAÇÕES 
DO FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO | COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 
PRODUTOR, ou DO 
IMPORTADOR, ou DO 

Semanário - € 

DE PUDOR), NÚMERO DE 

LOTE, VALIDADE, 

QUANTIDADE. DO PRODUTO 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

A CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS, GORDURAS 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURASIF/DIPOA E 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SIF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE. DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM ORIGINAL DO 

PRODUTO, DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADA, 

CORRESPONDENTE AO 

PRODUTO ENTREGUE 

CARNE BOVINA MOÍDA 

CONGELADA 4 

CARACTERISTICA DO 

PRODUTO, COR VERMELHA 

VIVO BRILHANTE, FIRME, SEM 

APARAS CcoM POUCA 

GORDURA EMBALADA EM 

SACOS IDENTIFICADOS DE 

5KG, CONGELADA CONFORME 
A RESOLUÇÃO VIGENTE OU 
CONFORME RECOMENDAÇÕES 
DO FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS Ou SUBSTÂNCIAS 

ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 

CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E — ORGANOLÉPTICAS), EM 

õ INDIVIDUAIS EM 

PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 

APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 

ACONDICIONADO EM CAIXAS 

LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERA CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 
PRODUTOR, OU DO 

IMPORTADOR, oU DO 

DISTRIBUIDOR), NÚMERO DE 

LOTE, A VALIDADE, 

QUANTIDADE | DO PRODUTO 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

A CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS, GORDURAS 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICUL TURA/ SIF/DIPOA E, 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SiF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE. DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA 
WIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM ORIGINAL DO 

PRODUTO, DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADA, 

CORRESPONDENTE AO 

PRODUTO ENTREGUE 

FÍGADO BOVINO CONGELADO — 

CARACTERISTICA DO 

PRODUTO, comM ASPECTO 

PROPRIO : FIRME NÃO 

PEGAJOSO , INSETO DE 

MACHAS ESVERDEADAS, COM 

CHEIRO E SABOR PROPRIO 

EMBALADA EM SACOS 

IDENTIFICADOS DE 10KG, 

CONGELADO CONFORME A 

RESOLUÇÃO VIGENTE OU 
CONFORME RECOMENDAÇÕES 
DO FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS ou SUBSTÂNCIAS. 

ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 

NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 

abedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

MASTERBO! KG 6825 14,49 98 894,25 

MASTERBO! KG 220 19,49 4 287,80 
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E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO | COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 

PRODUTOR, OU DO 

IMPORTADOR, Ou DO 

DISTRIBUIDOR), NÚMERO DE 

LOTE, A VALIDADE, 

QUANTIDADE DO PRODUTO 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

A CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS, 

SATURADAS, GORDURAS, 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURASIF/DIPOA E 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SiF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE (6) 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA, 

DURANTE O TRANSPORTE. DE 

ACORDO COM AS NORMAS DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A, 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM — ORIGINAL DO 
PRODUTO, DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA, 
CORRESPONDENTE AO 
PRODUTO ENTREGUE. 

6 CARNE BOVINA MOÍDAMASTERBO! KG 

CONGELADA 4 

CARACTERISTICA DO 

PRODUTO, COR VERMELHA 

VIVO BRILHANTE, FIRME, SEM 

APARAS COM POUCA 

GORDURA EMBALADA EM 

SACOS IDENTIFICADOS DE 

5KG, CONGELADA CONFORME 

2275, 

A RESOLUÇÃO VIGENTE OU 
CONFORME RECOMENDAÇÕES 
DO FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO | COM — ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 

PRODUTOR, ou DO 

IMPORTADOR, OU DO 

DISTRIBUIDOR), NÚMERO DE 

LOTE, A VALIDADE, 

QUANTIDADE DO PRODUTO 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

£& CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS, GORDURAS 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURASIF/DIPOA E 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SIF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE. DE 

ACORDO COM AS NORMAS DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM ORIGINAL DO 
PRODUTO, DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA, 
CORRESPONDENTE AO 
PRODUTO ENTREGUE 

14,49 32.964,75 
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TOTAL 248 376,80 

VENCEDOR: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ: 30 397. 976/0001-00 

ITEM 

4 

ESPECIFICAÇÃO 

PEITO DE FRANGO 

APRESENTAR —SE SEM 
ADIÇÃO DE SAL E 
CONDIMENTOS, APRESENTAR— 

SE, INTEIRO, CONGELADO 

CONFORME A RESOLUÇÃO 

VIGENTE OU CONFORME 

RECOMENDAÇÕES DO 
FABRICANTE. ISENTAS | DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO | COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 
PRODUTOR, ou DO 
IMPORTADOR, ou DO 
DISTRIBUIDOR), NUMERO DE 
LOTE, A VALIDADE, 
QUANTIDADE DO PRODUTO 
LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 
& CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS, GORDURAS 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA SIF/DIPOA E 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SIF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE DE 

ACORDO COM AS NORMAS DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM | ORIGINAL DO 
PRODUTO, DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA, 
CORRESPONDENTE AO 
PRODUTO ENTREGUE. 

ACÉM SEM OSSO OU PALETAMASTERBO! KG 

RESFRIADA: CARACTERISTICA 
DO PRODUTO, COR VERMELHA 
VIVO BRILHANTE, FIRME, SEM 
APARAS COM POUCA 
GORDURA EMBALADA EM 
SACOS IDENTIFICADOS DE 5 A 
30 KG, RESFRIADA CONFORME 
A RESOLUÇÃO VIGENTE OU 
CONFORME RECOMENDAÇÕES 
DO FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO | COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 

PRODUTOR, OU DO 

IMPORTADOR, OU DO, 

DISTRIBUIDOR), NÚMERO DE 

LOTE, A VALIDADE, 

QUANTIDADE DO PRODUTO. 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

A CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO, 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS, 

TOTAIS, GORDURAS, 

SATURADAS, GORDURAS, 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA SIF/DIPOA E 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

—MASTERBO! KG 

MARCA UNID QUANT. P UNIT. 

11100 

1450 25,80 

PTOTAL 

12,35 137.085,00 

37.410,00 
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SiF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS. 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE DE 

ACORDO COM AS NORMAS DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 

EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 

EMBALAGEM ORIGINAL DO 

PRODUTO, DEVIDAMENTE. 

IDENTIFICADA, 

CORRESPONDENTE AO 

PRODUTO ENTREGUE 

7 PEITO DE FRANGO —MASTERBOI KG 3700 12,35 45.695,00 
APRESENTAR —SE SEM 
ADIÇÃO DE SAL E 
CONDIMENTOS, APRESENTAR-— 
SE, INTEIRO, CONGELADO 
CONFORME | A RESOLUÇÃO 
VIGENTE ou CONFORME 
RECOMENDAÇÕES DO 
FABRICANTE. ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), EM 
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM 
SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE E ATÓXICO 
APROPRIADO PARA CONTATO 
DIRETO COM ALIMENTOS, 
LIMPO, NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO. 
ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA RAZÃO SOCIAL, 
ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ 
DO FABRICANTE (OU DO 
PRODUTOR, Ou DO 

IMPORTADOR, OU DO 

DISTRIBUIDOR), NÚMERO DE 

LOTE, A VALIDADE, 

QUANTIDADE | DO PRODUTO 

LÍQUIDO, INSTRUÇÕES SOBRE 

A CONSERVAÇÃO, O PREPARO 

E O USO DO PRODUTO, DEVEM 

APRESENTAR A INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL EXIGIDA PELA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE: VALOR 

ENERGÉTICO, CARBOIDRATOS, 

PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS, GORDURAS 

TRANS, FIBRA ALIMENTAR E 

SÓDIO. REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA SIF/DIPOA E, 

CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 

SIF, BEM COMO AS NORMAS 

DA VISILÂNCIA SANITÁRIA. O 

PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE 

MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. 

DEVERÁ SER TRANSPORTADA 

EM CARROS FECHADOS 

REFRIGERADOS 

ASSEGURANDO QUE o 

PRODUTO SE MANTENHA 

TEMPERATURA ADEQUADA 

DURANTE O TRANSPORTE. DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A 
EMPRESA DEVERÁ 
APRESENTAR 01 AMOSTRA NA 
EMBALAGEM | ORIGINAL DO 
PRODUTO, DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADA, 

CORRESPONDENTE AO 

PRODUTO ENTREGUE. 

TOTAL 220 190,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

     

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pe o de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00012/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

  

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 

pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00012/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 000 12/2022 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO. 
30.911.924/0001-00 
Item(s): 1-2-3-6. 
valor. R$ 248 376,80 
- LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
30.397 976/0001-00 
Item(s): 4- 5-7. 
valor R$ 220.190,00 

Total: R$ 468 566,80 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

Ceasa de Cabedelo 

      = 1º, 22 de Março de 
MAIAGIA DE LOUIIDES MM. DE OLIVENSA - Sbcrelario do Educação 

E: BA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

MOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRO! 

  

O Nº 00013/2022 Ho| IC: 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Cricial é observado parecer da 

   o. 
O Março ces DO 

MANAGIA DE LOUIIDES MM. DE OLIVA * Sica de Educação 

TADO DA PARAGABA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00013/2022 
Sie mes de Março de 7072. na sede da Comissão P 

Gal a 

  

h 
resolve reg e preço nos seg 

  

ento Ala do Ro: E PREFEITURA 
UI AVI VVD 1 SA. 

ou enudado integrante da pro 
CI ni 

  

  
VENCEDOR: SM COMERCIO E SERVICO LTDA 

CNPJ: 40.001./12/0001-40 

TEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT PUNIT |P TOTAL 

z una 94.080,00 35. 720,00 

     Função freezer ou 
Controle ae 

4 GELADEIRA | Tipo Rofigcrador CONSUL una 73.384,00 23 688,00 

  

ae Instruções. 

£ Maquina de ELES TAOLUX und 
Leaveadora Autor 

2 244,00 11.220,00 

  

Lavar, Tira Manchas e Centrifuga 
— Gesto de Alumínio — Abertura. 
Superior — Cor Branca  — 
Meosllagerm P20v Gr     de — (3aranha 
instruções. 15 LI 

  

» BALANÇA DIGIAL 150k9 com BALMAK und 
plataforma Bivolt com bateria. — 
Pe nivelador, Início de pesagem 
a pertir de 50gr. — aivisão de 509 

Pesagem máxima dae até 
e Painel lodo digital 

tira plzalatorrria 

12 595,00 295,00 

    

      

arregador para a 

10 BATIDOIRA DE BOLO, BRITANIA una 10 208,90 2089,00 
capacidade de 3,9k, dimensões PIROLA 
de 33,5 em de altura x 22 em de 

  

SONY, matenal p 
acessono com 2 batedores. 

TOTAL 76.316,00 

VENCEDOR: THOMAS JOSE BEITRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE 

CNPJ: 19.918. 905/0001-73 

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. PUNIT 'PTOTAL 

1º FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS comkKENOK una & 2.250,00 18 000,00 
forno. 
egralera 
grelha 
fundido. Sendo três queimadores 
simples o três queimadores duplos, 
acendimento manual, grades 
individuais, forno com capacidade de 
62 ítros, prateleiras individuais, 

  

      

     

  

   

   

> SAIO IIDUISS TER mM SPO AS ' >O  DBS,rs 19 DA GO 
INOX 10 11 com copo para 10 ntros 

produzido 
conjunto 

proporcione maior 

rasa 0,5 Ip 
capacidadel 
rpm, com garantia de 
entrega de produto. 

S LIQUIDIPICADOR DOMÉSTICO. MONDIAL| und 14 106,25 1.487,50 
o resistente, dosador em SAN 

e 2 velocidades 
cado corr Fescses inlesegr eacdes estro tação 
ave « 

giratório para garantir mais 
praticidade e conforto. Com filtro que 
rotém as semontos e bagaço das 
frutas e porta fio com encaixe. Com 
Certificado de Garantia e Manual de 
Instruções. 

8 FOGÃO DOMÉSTICO com 04 bocas BRASLAR und 1 525,00 525,00 

TOTAL 39. 911,10 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação do sou extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ol nos quantitativos estimados, 

facultando-se a realização de licilação especifi isição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direilo a 
recurso ou indenização. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

izada atraves do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
at . modalidade Pregão 

    

      

  

presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser ut 

Pola Profoitura Municipal de Cabodclo, que também 6 o órgão gorenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico rº 00013/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 000 13/2022 e seus anexos, e as 
segiintes propostas vencedoras do retendo certam 

- GM COMERCIO E SERVICO LTDA. 
40.001. A 2/0001-40 
ltem(s):2-4-7-9-10. 
Valor: R$ 76.316,00 
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE. 
19.918. 905/0001 - 18 
item(s): 1-5-6- 
valor R$ 39.811, + o 

  

Total: R$ 116.127,10 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para drimrr as questões decorrentes ca utlzação da presente Ata, tica eleto o Horo da 
Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2022 
MARCIA DE LOURDES M. DO OLIVOIRA - Secretária de Lducação 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2019 da PP 
0053/2018 

OBJETO: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PP nº 0053/2018 

PARTES CONTRATANTES Fundo Municipal de Cabedelo e QUARTO ADITIVO AO CT Nº 

0008/2019 — DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI inscrito no CNPJ sob o nº 

16.631.594/0001-79 OBJETIVO DO ADITIVO:- DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO 

CONTRATO Fica alterada a claúsula terceira do contrato para acrescer o valor de R$ 

63.776,50 (sessenta e três mil setenta e seis reais e cinquenta centavos) no valor global do 

contrato, que será equivalente a 42,80% (quarenta e dois virgula oitenta por cento) de 

reequilibrio econômico-financeiro do contrato, passando este de R$ 148.989,50 ( cento e 

quarenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) para R$ 

212.766,00 ( duzentos e doze mil setecentos e sessenta e seis reais), alterando o valor 

unitário de todo os itens do contrato, conforme proposta da contratada. O presente termo 

encontra amparo no inciso XXI, art.37 da Constituição Federal c/c alínea “d” do inciso Il do 

art. 65 da Lei Federal nº 8 666/93 

   

Cabedelo - PB, 09 de Março de 2022. 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA — Secretária Municipal da Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00005/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00005/2022, que objetiva: Aquisição de CARTÃO DE VACINA COVID—19 
destinados a distribuição para a população na campanha de Vacinação da Vigilância em 

Saúde do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 

objeto a: GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - R$ 1.300,00. 
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de CARTÃO DE VACINA COVID—19 destinados a distribuição para 
a população na campanha de Vacinação da Vigilância em Saúde do Município. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.122 1026.2185 

— Manter as atividades da Secretaria de Saude Elemento de Despesa: 

33.90.39. 99 15001002 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: Próprios Projeto Atividade: 

10.305. 1013.2187 — Manter as Ações da Vigilância em Saúde Elemento de Despesa: 

33.90. 39.99 16000000 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: VIG Projeto Atividade- 

10.122.1020.2205 — Manter as Ações Do COVID Elemento de Despesa: 

33.90.39.99 16000000 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: COVID. VIGENCIA: até o final 

do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 

de Cabedelo e: CT Nº 00087/2022 - 04.03 22 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - 

R$ 1.300,00. 

    

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO E ELÉTRICO, VISANDO A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2021. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10. 301.1026 2189 

— Manter as Ações do CAPS Elemento de Despesa: 33.90 30.99 16000000 — Material de 

Consumo Recurso: CAPS Projeto Atividade: 10.122 1026 2185 — Manter as Atividades 

do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 33.90.30.99.15001002 — Material 

de Consumo Recurso: PRÓPRIO Projeto Atividade: 10.302.1014.2190 — Manter as 

Ações da Média e Alta Complexidade Flemento de Despesa: 33.90 30.99. 16000000 — 

Material de Consumo Recurso: MAC Projeto Atividade: 10 301.1015 2195 — Manter as 

Ações da Atenção Básica Elemento de Despesa: 33. 90.30.99 16000000 — Material de 
Consumo Recurso: PAB Projeto Atividade: 10.305 1013.2187 — Manter as Ações da 

Vigilância em Saúde Elemento de Despesa: 3390 3099 16000000 — Material de 

Consumo Recurso: VIG. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saude de 

Cabedelo e CT Nº 00095/2022 - 11.03.22 até 31.12.22 - CWC DISTRIBUIDORA LTDA - 

R$6.372,29. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, VISANDO A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00042/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo 
Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10. 301.1026 2189 — Manter as Ações do CAPS 

Elemento de Despesa: 33.90.30.99. 16000000 — Material de Consumo Recurso: CAPS 

Projeto Atividade: 10.122. 1026. 2185 — Manter as Atividades do Fundo Municipal de 

Saúde Elemento de Despesa: 33.90 30.99 15001002 — Material de Consumo Recurso: 

PRÓPRIO Projeto Atividade: 10.302. 1014.2190 — Manter as Ações da Média e Alta 
Complexidade Elemento de Despesa: 339030 99 16000000 — Material de Consumo 

Recurso: MAC Projeto Atividade: 10.301 10152195 — Manter as Ações da Atenção 

Básica Flemento de Despesa: 33.90.3099 16000000 -— Material de Consumo 

Recurso:PAB Projeto Atividade: 10.305. 1013.2187 — Manter as Ações da Vigilância em 

Saúde Elemento de Despesa: 33.90 30.99 16000000 — Material de Consumo Recurso: 

VIG. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 

00093/2022 - 11.03.22 até 31.12.22 - CWC DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 95.750,40. 

  
    

  

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL 

PE. ALFREDO BARBOSA, LACEN E VIEP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

DE CABEDELO — SESCAB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 

favor de: CDH — CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA — ME - R$ 174.983,98; 

GLOBAL COMERCIAL EIRELI — ME - R$ 54 285,84. 

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2022 

Aos 23 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da 

Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 

123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto 

Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 

posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 

Pregão Presencial nº 00008/2022 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE 

REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA, 

LACEN E VIEP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO — SESCASB; resolve 

registrar o preço nos seguintes termos: 

   

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849 697/0001-20. 
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VENCEDOR: CDH — CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA — ME 

CNPJ: 04 666 364/0001-66 

ITEM 

20 

2 

22 

23 

25 

  

30 

3 

33 

36 

37 

44 

ESPECIFICAÇÃO 

   
cação do objeto: Fr. de 10 

mi. Devera apresentar Numero de 
lote, data de validade. Com até 

75% do prazo total de validade do 

produto, na entrega do produto. 

MARCA 

a Bovina a 22 % -EBRAM 

Álcool Metílico PA. Frasco comQOEEL 

1.000 mL 

Citrato de Sódio. Solução BIOCLIN 

anticoagulante para testes de 
coagulação. Frasco com 20 ml. 

Criotubo em polipropileno, CRAL 
transparente,cap. p/3,0 a 5,0 ml, 

com tampa de rosca, fundo chato, 

DATALOGGER- Para medição deINSTRUTHERM 

Temperatura e Umidade com 

Conexão USB direta (Sem uso de 

interface ou cabo), Inclusos CD de 

instalação, suporte para fixação e 

bateria já instalada; Capacidade 

de registro de temperaturas 
máximas e mínimas, alarmes de 

baixas e altas configurações e 
indicador do nível de bateria. 

Apresentar registro na ANVISA 

Escova de limpeza para tubos de JPROLAB 

ensaio 12x120mm de plástico. 

Especificação do objeto: Escova 

para assepsia, uso laboratório — 

matéria prima: cerdas de 12 mm 

nylon duro e fibras poliéster. 

  

EDTA Anticoagulante Descrição —BIOCLIN 

EDTA — Solução anticoagulante 

de ácido etilendiaminotetracético 

de sódico EDTA, a 5%, para uso 

em hematologia, em frasco conta 

gotas de 100 ml, com tampa 
rosqueável 

Estante track), paraCRAL 
armazenamento de micro tubos 

(Tipo Eppendorff), capacidade 

para 100 micros tubos 
(Eppendorff) de 0,5-1,0 
microlitros. Sem tampa; Fabricado 

em polipropileno. 

Estante (rack), para CRAL 

armazenamento de micro tubos 

(Tipo Eppendorff); Fabricada em, 
polipropileno (PP), Rack com 

identificação alfanumérica; 

Capacidade para 72 micros tubos 
de 1,0ml (1000 microlitros). 

Estante (rack), para CRAL 

armazenamento de micro tubos 

(Tipo Eppendorff); Fabricada em 
polipropileno (PP), Rack com 

identificação alfanumérica; 

Capacidade para 72 micro tubos 
de 2,0ml (2000 microlitros). 

Estreptolisina “O “látex Descrição EBRAM 

ASLO — Conjunto de diagnóstico 

in vitro para determinação 

qualitativa e semi quantitativa, de, 
anticorpos antiestreptolisina O, no 

soro humano não diluído, pelo 

método de aglutinação de látex 

em lâmina Forma de: 

apresentação: com látex 

sensibilizado, lâmina para reação, 

sem diluição prévia. 

    

Fator Reumatoide látex Teste emEBRAM 

látex para determinação in vitro, 

da presença de fator reumatoide. 

Forma de apresentação: kit com 

látex sensibilizado, lâmina para 

reação, sem diluição prévia. 

rição— Anticoagulante 

Fluoreto, solução de fluoreto de 

potássio para adicionar ao 
sangue, permitindo o uso do 
plasma para quantificação da 

glicose. Frasco conta gotas com 
100 ml 

Coagulante píglicose —BIOCLIN 

Kit para coloração de ZiehlRENYLAB 

Neelsen (Fucsina Fenicada a 

0,3%; álcool ácido a 3%, azul de 
metileno) para TUBERCULOSE. 

Kit para coloração de ZiehlRENYLAB 

Neelsen PARA HANSENÍASE 

Lamiínula para microscopia PRECISION 

24mmx20Omm; Caixa com 100) 

unidades. 

Líquido glicosado p/' uso emRENYLAB 

dosagem de glicose 759 de 
dextrosol frasco c/ 300 ml 

Liquido glicosado p/ uso emRENYLAB 
dosagem de glicose 50g de 
dextrosol frasco c/ 300 ml 

MICROPLACA— PARACRAL 

HEMAGLUTINAÇÃO— Em 

poliestireno de alta transparência, 

contendo 96 poços, Identificação 
alfa numérica, apresentação em 

fundo "V”". Estéril. Caixa com 50 

unidades. 

Micropipeta de Volume Fixo de 20 PEGUEPET 

HI — Totalmente Autoclavável — 

Controle total de volume, tanto 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

Frasco 27) 33,10 

Frasco 26 31,72 

Frasco 20) 8,10 

Und 4000 1,58, 

Unid. 41.081,66 

Unid. 100 9,56 

Frasco 10 63,00 

Und. 4 26,38 

Unid. 4 27,10 

Unid. 5 27,10 

Teste 5000 0,75 

Teste 3750 0,72 

Frasco 15 63,00) 

Kit 15 63,70 

Kit 15 63,70 

Cx T00 7,36 

Frasco 1200 5,70 

Frasco 200 5,50 

Cx 7 361,56 

Unid. 6 108,00 

893,70, 

824,72 

162,00 

6.320,00 

4.326,64 

956,00 

630,00 

105,52 

108,40 

135,50 

3.750,00 

2.700,00 

945,00 

955,50 

955,50 

5.152,00 

6.840,00 

1.100,00 

2.530,92 

648,00 
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para operações de aspiração . 
quanto para dispensação. gotas, com 10 ml, com capacidade 

para 200 reações. 

53 Micropipeta de Volume Fixo de PEGUEPET Unid 6 88,20 529,20 
500 ul — Totalmente Autoclavável 95 Soro Coombs Poliespecífico -EBRAM Frasco, 35 45,38 1.588,30 

— Controle total de volume, tanto Descrição — Soro de IGG. Soro 
para operações de aspiração antiglobulinas humanas destinado 
quanto para dispensação. para determinação do teste de 

Coombs, frasco com 10 mil. 

54 Micropipeta de Volume Fixo de PEGUEPET Unid. 10 88,20, 882,00 

1000 ul — Totalmente Autoclavável 

— Controle total de volume, tanto 

para operações de aspiração 

97 Suporte em barra para laminasCRAL Unid. 12 11,80 141,80 

confeccionada em poliestireno na 

cor branca, Capacidade de 10 

quanto para dispensação. laminas. 

55 Micropipeta de Volume Variável de KACIL Unid. 6 369,76 2.218,56 101Termômetro digital de máxima eJPROLAB Unds 25 115,00 2.875,00 

10 a 100 qu — Totalmente mínima com cabo extensor. 
Autoclavável — Controle total de Termômetro Digital de máxima e 
volume, tanto para operações de mínima com função interna e 
aspiração quanto para externa. Fabricado em plástico 

dispensação. Botão para ajuste de ABS. Sensor com ponteira plástica 
volume, independente do embolo em cabo de 1,80cm. 1 plays de 
de pipetagem para eliminar cristal líquido de três dígitos. 

possíveis alterações do volume 
desejado; ejetor automático de 102 Termômetro para estufa deJPROLAB Unid. 4 82,80 331,20 

ponteiras; Visor com sistema de: esterilização de O a 200º C, 

graduado em 1 a 1ºC. Com haste 

    

  

numeração com leitura em display 
(não eletrônico) que permite ótima. longa 

visualização. Formato anatômico, 
leve e estrutura totalmente em 1O3Teste de gravidez BHCG peloEBRAM Teste 9000, 1,04 9.360,00 

plástico ABS resistente. Precisão método imunocromatográfico em 
99,4% tiras, sensi ade 25 muUl em 

  

soro ou urina. Com até 75% do 

56 Micropipeta de Volume Variável de KACIL Unid. 6 369,76 221856 prazo total de validade do produto, 
100 a 1000 ul — Totalmente na entrega do produto. 
Autoclavável — Controle total de 
volume, tanto para operações de 1O4Teste Rápido para detecção MEDLEVENSOHN Teste 2000 15,16 30.320,00 

aspiração quanto para qualitativa de MYOGLOBINA 

dispensação Botão para ajuste de CARDÍACA HUMANA, em sangue: 

volume, independente do embolo total, soro ou plasma. Kit com 20 

de pipetagem para eliminar testes Prazo de validade:75% do 

possíveis alterações do volume prazo total de validade do produto, 

  

  

  

desejado, ejetor automático de no ato da entrega. Registro na 

ponteiras; Visor com sistema de ANVISA 
numeração com leitura em display 
(não eletrônico) que permite ótima. 1O5Teste Rápido para detecção MEDLEVENSOHN Teste 4000, 5,66 22.640,00 

visualização. Formato anatômico, qualitativa de TROPONINA 

leve e estrutura totalmente em CARDÍACA HUMANA, em sangue 
plástico ABS resistente. Precisão total, soro ou plasma. Kit com 20 

99,4% testes Prazo de validade:75% do 

prazo total de validade do produto, 

62 ÓLEO de imersão, para RENYLAB Unid. 36 16,00 576,00 no ato da entrega. Registro na 
microscopia, embalagem com 100 ANVISA 

ml 

109Tubo cônico para centifuga, CRAL Unid. 4000 0,24 960,00 

73 PORTA LÂMINAS PARACRAL Pacote 1º 59,56 59,56, graduado, capacidade de 12 ml, 
CITOLOGIA: Confeccionado em em poliestireno cristal, 

polipropileno Capacidade 3 transparente, boca larga, sem 
lâminas; Tampa com Rosca. tampa. 

Pacote com 100 unidades 
123Fator Reumatoide látex Teste emEBRAM Teste 1250 0,72 900,00 

74 Proteina C reativa em látex-PCR: EBRAM Teste 50000 0,76 38.000,00 látex para determinação in vitro, 
Descrição Conjunto de da presença de fator reumatoide. 

diagnóstico im vitro para Forma de apresentação: kit com 

determinação qualitativa e semi látex sensibilizado, lâmina para 

quantitativa, de Proteina Cc reação, sem diluição prévia. 

Reativa, no soro humano não. 

   

diluído, pelo método de 124Reagente para VDRL. Pronto Uso, LABORCLIN Testes 11250 0,22 2475,00 

aglutinação de látex em lâmina. Aplicação: utilizado na triagem 

Forma de apresentação: kit com diagnóstica de sífilis, 

látex sensibilizado, controle Caracteristicas Adicionais: teste 

positivo e negativo e lâmina para sem inativação prévia, reagente 

reação (placa de fundo escuro) pronto para uso. 

sem diluição prévia. 

TOTAL 174.983,98 

83 Reagente para coloração deRENYLAB Frasco 15 50,00. 750,00 

reticulócitos frasco com 100 ml 

VENCEDOR: GLOBAL COMERCIAL EIRELI — ME 

85 Reagente para VDRL. Pronto Uso, LABORCLIM Testes 33750 0,22. 7.425,00 

Aplicação: utilzado na triagem CNPJ: 17.892.706/0001-08 

diagnóstica de sífilis, 

Características Adicionais: teste ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

sem inativação prévia, reagente 

pronto para uso. 3 Aspirador para pipeta, tipo "Pi-pump",Cralplast Unid. 4 31,97 127,88 

em plástico resistente. Utilizada em 

es SOLUÇÃO corante para lâmina RENYLAB Conj. 65 42,00 2.730,00 pipetas sorológicas de vidro e plástico. 

  
hematológica (corante panótico), 

conjunto com 03 (três) contendo 
500 mlcada. 

Roldana móvel para aspiração e válvula 

de pressão para dispensa total ou parcial 

do volume. Capacidade 2 ml. 

  

Solução de Lugol. Descrição —RENYLAB Aspirador para pipeta, tipo "Pi-pump”, Cralplast Unid. 4 31,97 127,88 

REAGENTE LUGOL Aplicação: em plástico resistente. Utilizada em 

Uso laboratorial, Forma de pipetas sorológicas de vidro e plástico. 

Apresentação: frasco de 500 mi, Roldana móvel para aspiração e válvula 

Características Adicionais: de pressão para dispensa total ou parcial 

Solução de Lugol forte a 2%, em do volume. Capacidade 10 ml 

frasco na cor âmbar, 

Bandagem (Curativo; Motivo INFANTIL. Copertina CX so 24,80 2.232,00 

Soro ami A — Descrição -—“EBRAM Estéril, alta absorção, antialérgico), para 

Reagente AMI-A, para estancamento de Sangue, pós-coleta. 

classificação do sistema ABO do ixa com 500 unidades; Registro no 

sangue humano, pelo método de Ministério da Saúde. 

aglutinação em lâmina e/ou em 

tubo, frasco com tampa conta Bandagem (Curativo; Motivo: ADUL TOCopertina CX 180 21,58 3.884,40 

gotas, com 10 ml, com capacidade Estéril, alta absorção, anti-alérgico), para 

para 200 reações. estancamento de Sangue, pós coleta. 

Caixa com 500 unidades; Registro no 

Soro anti AB — Descrição -—EBRAM Ministério da Saúde. 

Reagente AMI-AB, para 

classificação do sistema ABO do Estante (Racks) para tubos — Material: Cralplast | Unid. 5 23,83 119,15 

sangue humano, pelo método de polipropileno Tamanho do tubo 16 mm — 

aglutinação em lâmina e/ou em Capacidade 60 tubos 

tubo, frasco com tampa conta 

gotas, com 10 ml, com capacidade Garrote em tecido elástico; Infantil com Vacuplast Cx 25, 13,02 325,50 

para 200 reações. Prazo de processo de anti-trava e regulagem de 

validade: 75% do prazo total de extensão. 

validade do produto, na entrega do 

produto. Lanceta descartável automática: Pontura cx 80 17,23, 1.378,40 

Aplicação: Punção digito/auricular, em 

Soro ami B — Descrição -—EBRAM aço inoxidável. Processo de 

Reagente AMIB, para esterilização: Estéril. Prazo de validade: 

classificação do sistema ABO do 75% do prazo total de validade do 

sangue humano, pelo método de produto. Caixa com 200 unidades. 

aglutinação em lâmina e/ou em 

tubo, frasco com tampa conta MINI TUBO C/EDTA. K3- para coleta em Vacuplast Cx 35 50,55 1.769,25 

gotas, com 10 mil, com capacidade neonatos, crianças e pacientes. 

para 200 reações. geriátricos;, Uso em hematologia, volume 

0,5 ml (500 microlitros), material plástico. 

Soro anti D — Descrição —EBRAM Embalagem c/50 unidades; 

Reagente Ami-D, para 

classificação do sistema Rh do MINI TUBO SECO COM ATIVADOR DEVacuplast CX 30 50,48 1.514,40 
sangue humano, pelo método de 

aglutinação em lâmina e/ou em 

tubo, frasco com tampa conta 

COAGULO-— para coleta em neonatos, 

crianças e pacientes geriátricos, Uso em 
Bioquímica e Sorologia, volume 0,5 ml 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

(500 MICROLITROS) material plástico. 

Embalagem c/50 unidades; 

7O Placa de Kline — de vidro; para testes de Precision Unid. 32 56,66 1.813,12 

vwdri; numero escavações: 12; dimensões: 

80,0 x 60,0 x 3,0 mm. 

72 Ponteira Descartável para Pipeta. Cralplast Pacote 300 23,11 6.933,00 

Aplicação: para micropipeta automática, 

Características Adicionais: descartável, 
não estéril, Tamanho/Capacidade: 10 a 

200ul, Cor: amarela, forma de: 
apresentação: pacote com 1000 

unidades. 

79 Rack (Suporte), em acrílico, para Peguepet Unid. 6 106,66 

Micropipetas Monocanais. Capacidade 

mínima 5 micropipetas 

639,96 

86 Relógio despertador timer, de O a 60Cralplast Und 30 48,74 1.462,20 

minutos, com alarme sonoro. 

107Tira reagente para urinálise com 10Sensitive Testes 5000 0,38 1.900,00 

parâmetros. Vial com 100 tiras 

108Tubo capilar sem heparina. Descrição-Precision Frasco 15 35,26, 

TUBO SEM HEPARINA — Tubo capilar 

para micro-hematócrito, sem heparina, 

com Y75mm de comprimento, 1,40 a 

1,60mm de diâmetro para 80ul de 

volume, frasco com 500 unidades. 

528,90 

112Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast Cg 120] TT, Ts 9.330,00 

tampa amarela; em vidro transparente; 
sem reagente; com gel separador (para. 
obtenção de soro) e ativador de 

coágulos; tampa amarela, siliconizado e 

com capa protetora; para aspiração de 5 

mi; tubo com 13 x 100 mm, estéril, 
o, com identificação aderida ao 

tubo, aspiração, nr. Acondicionado em 

caixa com 100 tubos; 

  

113Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast cx 40 47,65 1.906,00 

tampa azul 1,8 ml — Sistema fechado 

para coleta de sangue a vácuo com 

capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de 

sangue, em vidro temperado, 

descartável, estéril, transparente, incolor, 
contendo citrato de sódio em 

quantidades adequadas para o volume. 
aspirado, para uso em análises de 

coagulação. Embalados em caixas com 

100 tubos 

114Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast cx 95 47,65 4.526,75 

tampa azul 4 a 5 ml — Sistema fechado 

para coleta de sangue a vácuo com 

capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de 

sangue, em vidro temperado, 

descartável, estéril, transparente, incolor, 

contendo citrato de sódio em 

quantidades adequadas para o volume 

aspirado, para uso em análises de 
coagulação. Embalados em caixas com 

100 tubos 

115Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast CX 60 51,50 3.090,00 

tampa cinza 4 a 5 ml — Sistema fechado 

para coleta de sangue a vácuo com 
capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de 

sangue, em vidro temperado, 

descartável, estéril, transparente, incolor, 

contendo FLUORETO/EDTA, em 

quantidades adequadas para o volume: 

aspirado, para inibição da degradação da 
glicose Embalados em caixas com 100 

tubos 

116Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast CX 5 54,85 
tampa VERDE 4 a 5 ml — Sistema 

fechado para coleta de sangue a vácuo 

com capacidade de aspiração de 4a 5 ml 
de sangue, em vidro temperado, 
descartável, estéril, transparente, incolor, 

contendo HEPARINA, em quantidades 

adequadas para o volume aspirado, para 
inibição da degradação da glicose. 

Embalados em caixas com 100 tubos 

274,25 

117Tubo para coleta de sangue a vácuo Vacuplast cx 30 79,28 2.378,40 

tampa preta para VHS- Sistema fechado 

para coleta de sangue à vácuo com 
capacidade de aspiração de 1,8 a 2 ml 
de sangue, em vidro temperado, 

descartável, estéril, transparente, incolor, 

contendo citrato de sódio 3,2% em 

quantidades adequadas para o volume: 

aspirado, para uso em análises de 

coagulação Embalados em caixas com 

100 tubos 

119TUBO, para coleta de sangue a vácuo Vacuplast CX s0 44,58 2.674,80 

tampa roxa, em vidro, transparente, 
incolor, estéril, dimensões 13 x 75 mm, 
com anticoagulante EDTA K3, volume de: 

aspiração de O2 ml, com rolha de 

borracha siliconizado com tampa plástica: 

protetora na cor roxa. Embalagem 

acondicionada em caixa com 100 tubos, 

e 

120 TUBO, para coleta de sangue a vácuo Vacuplast CX 120 44,58 5.349,60 

tampa roxa, em vidro, transparente, 
incolor, estéril, dimensões 13 x 75 mm, 
com anticoagulante EDTA K3, volume de: 

aspiração de 4 ml, com rolha de borracha 

iconizado com tampa plástica protetora 

na cor roxa. Embalagem acondicionada 

em caixa com 100 tubos, e. 

  

TOTAL 54.285,84 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

  A existência de preços registrados não obriga o Fundo Muni 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 

  

   

pal de Saúde de Cabedelo firmar 

çã 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso 
ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 

condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00008/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 

pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 

Presencial nº 00008/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame: 

- CDH — CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA — ME. 

CNPJ: 04.666 364/0001-66. 

tem(s) 1-2-11-13-15-16-17-20-21-22-23-25-26-30-31-33-36-37-41-44- 

53-54-55-56-62-73-74-83-85-88-89-91-92-93-94-95-97-101-102-103- 
104 - 105 - 109 - 123 - 124. 

Valor: R$ 174.983,98. 

- GLOBAL COMERCIAL FIRELI — ME. 

CNPJ: 17.892 706/0001-08. 

ltem(s; 3-4-5-6-19-29-35-58-60-70-72-79-86-107-108-112-113-114-115- 
116-117-119-120. 

Valor: R$ 54.285,84. 

Total: R$ 229 269,82. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilzação da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2022 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: 

Aquisição de Cadeira de rodas padrão adulto e para obeso, cadeira de banho com 

assento sanitário e carrinho de transporte infantil, para atender às necessidades da 

Secretaria Mu al de Cabedelo; HOMOLOGO o correspondente procedimento 

licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 
- R$ 49. 160,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI — ME - R$ 3.250,00. 

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022 

Aos 23 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 

Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito 

Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; 
Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Federal nº 10.024, de 20 

de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e legislação 

pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 

conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00009/2022 

que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Cadeira de rodas padrão adulto e para 

obeso, cadeira de banho com assento sanitário e carrinho de transporte infantil, para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cabedelo; resolve registrar o preço 

nos seguintes termos: 

   

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849 697/0001-20. 

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 

CNPJ: 40.876. 269/0001-50 

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

1 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO CDS/201 | und 10 490,00 4.900,00 
comM ASSENTO SANITÁRIO 
Caracteristicas: Assento sanitário 

removível, apoio para os braços e pés 

fixos, freios bilaterais e encosto em 

nylon. Largura do Assento: 48cm 

Capacidade: 100kg 

2 CADEIRA DE RODAS PADRÃOCDS/101- und 18 1.520,0027 360,00 

Caracteristicas:Construíida em liga 102 

alumínio, — Eixos reforçados de 
aço; Pintura epóxi; Assento e 
Estofamento em nylon acolchoado;— 

Almofada de 5 cm de espessura em 

espuma de alta densidade, 
incorporada ao assento; — Estrutura 
dobrável em "X" com sistema de 
fechamento com articuladores, — 
Rodas traseiras de 24” infláveis, 

raiadas;, Rodas dianteiras de 6" 

maciças, com garfo de alumínio; — 

Aro de impulso em alumínio 

anodizado; = Sistema de 

desmontagem rápida “quick release” 

nas rodas traseiras;Freios bilaterais, — 

Pedal com sistema Swing Away 

Int Out (rebatível lateralmente, 

externamente e intemamente);— 

Apoio de pés com regulagem de 

altura e tibio-társica; —Apoio de braço 

escamoteável e protetor de roupas 
incorporado;— Estrutura dobrável em 

"X" com sistema de fechamento com 
articuladores; — Rodas traseiras de 
24” infláveis, raiadas; Medidas da 

cadeira: Largura do assento: 44cecm 

Capacidade: 100kg 

  

3 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CDS/MAX und 10 1.690,0016 900,00 

Caracteristicas: Construída em liga 

alumínio; 10 — Eixos reforçados de 

aço; Pintura epó: Assento e 

Estofamento em nylon acolchoado;— 

Almofada de 5 cm de espessura em 

espuma de alta densidade, 
incorporada ao assento; — Estrutura 
dobrável em "X" com sistema de 

fechamento com articuladores, — 
Rodas traseiras de 24” infláveis, 

raiadas;, Rodas dianteiras de 6" 

maciças, com garfo de alumínio, — 

Aro de impulso em alumínio 

anodizado; = Sistema de 

desmontagem rápida “quick release” 

nas rodas traseiras;Freios bilaterais, — 

Pedal com sistema Swing Away 

Int Out (rebatível lateralmente, 

externamente e internamente), — 

Apoio de pés com regulagem de 

altura e tíbio-társica; —Apoio de braço 
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escamoteável e protetor de roupas 

incorporado;— Estrutura dobrável em 

“X" com sistema de fechamento com 

articuladores, — Rodas traseiras de 

24" infláveis, raiadas. Capacidade: 

120kg 

TOTAL49 160,00 

VENCEDOR: GLOBAL COMERCIAL EIRELI — ME 

CNPJ: 17.892.706/0001-08 

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

4 CARRINHO DOBRÁVEL INFANTLORTOBRAS und 13.250,00 3.250,00 

PARA TRANSPORTE 

Caracteristicas: Carrinho dobrável 

para transporte criança com 

deficiência, confeccionado em duro 

alumínio com estofado de alta 

densidade, apoio de cabeça com 

regulagem de altura, apoio de braço 

removível, rodas antiftombo, sistema 

tl, sistema quick release e cinto 

torácico Medidas Largura quadril: 

30cm Profundidade:34cm ; Largura 

das costas: 30cm  Alura da 

criança:1.33em Peso da criança: 

20kg 

TOTAL 3.250,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da 
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos 
estimados, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00009/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura 
organizacional definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00009/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00009/2022 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. 
40.876.269/0001-50 
Item(s): 1-2-3. 
Valor: R$ 49 160,00 

- GLOBAL COMERCIAL EIRELI — ME. 
17.892 706/0001-08 

Item(s): 4. 

Valor: R$ 3.250,00 

Total: R$52.410,00 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Março de 2022 

   


