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Natal tem alta acumulada de 17%
no custo da cesta básica em 2019
Capital potiguar comercializa as cestas básicas a valor médio de R$ 399,01;
no Brasil, só perde em aumento acumulado para Recife (PE) e Vitória (ES)
A cidade de Natal é uma das
capitais brasileiras que registraram o maior aumento acumulado
no custo da cesta básica nos três
primeiros meses de 2019, de acordo
com o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo o órgão,
a capital potiguar já registrou aumento de 16,87% entre janeiro e
março, atrás apenas de Recife-PE
(17,85%) e Vitória-ES (17,84%).
Em Natal, o custo do conjunto
de alimentos essenciais, atualmente, é de R$ 399,01.
Ainda de acordo com o Dieese,
a capital com a cesta mais cara é
São Paulo (R$ 509,11), seguida por
Rio de Janeiro (R$ 496,33) e Porto
Alegre (R$ 479,53). Os menores valores médios foram observados em
Salvador (R$ 382,35) e Aracaju (R$
385,62).
Com base na cesta mais cara
que, em março, foi a de São Paulo,
e levando em consideração a determinação constitucional que estabe-
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Valor para manter família de quatro pessoas deveria ser de R$ 4.277,04, diz Dieese

lece que o salário mínimo deve ser
suficiente para suprir as despesas
de um trabalhador e da família
dele com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência,
o Dieese estima mensalmente o
valor do salário mínimo necessário.
Em março de 2019, o valor
necessário para a manutenção de

uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.277,04, ou
4,29 vezes o mínimo de R$ 998.
Em fevereiro de 2019, o piso
necessário correspondeu a R$
4.052,65, ou 4,06 vezes o mínimo
vigente. Já em março de 2018, o valor necessário seria de R$ 3.706,44,
ou 3,89 vezes o salário mínimo, que
era R$ 954.
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Produção de veículos tem queda de
10% em março, mostra Anfavea
A produção de veículos montados no país foi de 240.546 unidades
em março, queda de 10% na comparação com o mesmo mês do ano
anterior, conforme divulgado nesta
quinta-feira, 4, pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em
relação a fevereiro, houve redução
de 6,4%.
O presidente da Anfavea, Antonio Carlos Botelho Megale, disse
que três fatores influenciaram o
resultado negativo em produção: a
greve dos trabalhadores, a enchen-
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Registro de 240 mil carros em março

te na fábrica da Mercedes-Benz e a
redução das exportações, Além disso, março também teve um dia útil
a menos devido ao carnaval.

Megale defendeu a importância
da manutenção dos bons índices de
produção de veículos, responsável
pela geração de emprego e renda.
“Relatório do Banco Central
para o biênio de 2017 e 2018 diz
que as montadoras são responsáveis por um terço do crescimento
industrial do Brasil, um quarto
do crescimento total do [Produto
Interno Bruto] PIB, o que mostra
a relevância do setor. Queremos
que os investimentos de produção
fiquem no Brasil", encerra Antonio
Carlos Botelho Megale.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PMT
Republicado por modiﬁcação do Edital
A Prefeitura Municipal de Touros/RN, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL, torna público que fará realizar a licitação a seguir especiﬁcada: Tomada de Preços, Menor Preço
POR LOTE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DOS
SEGUINTES LOGRADOUROS: RUA DA QUADRA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), RUA PRINCIPAL
DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, RUA BOM JESUS, RUA DA DELEGACIA, RUA DA LIBERDADE, RUA
DO CHAFARIZ, RUA POETA SEVERINO FERREIRA DA SILVA E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO,
conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data/hora/local: 24 de abril de
2019, às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom
Jesus dos Navegantes, 28, 1ª andar, Centro – CEP 59.584-000 – Touros/RN. O Presidente informa ainda
que o Edital e seus anexos estão disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente,
no horário das 08h às 14h, e nos Endereços Eletrônicos: http://touros.rn.gov.br/ e pregaopmt@gmail.com.
Touros/RN, 04 de abril de 2019
Thiago Antunes Bezerra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado Filho, 1555
Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo ao Instituto de
Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
l Renovação da Licença Simplificada do Sistema de Abastecimento de Água do município de São
João do Cabugi, no Estado do Rio Grande do Norte.
l Licença de Instalação para a ETE Jundiaí/Guarapes, no Estado do Rio Grande do Norte.
Eng.ª Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
PROCESSO Nº 318.008/2019
Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do
município, designada pela portaria nº. 008/2019, de 11 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para
Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das
obras/serviços de Pavimentação a paralelepípedo pelo Método Convencional, Drenagem
Superﬁcial e Calçadas, na Rua Pico do Cabugi e Avenida Serra Caiada no Bairro Vista da Serra,
Zona Urbana no município de Serra Caiada/RN; nos termos do Contrato de Repasse Nº. 1048.20325/2017 – MTUR. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues
até as 09h00min do dia 23 de Abril de 2019, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O edital e seus anexos estão à
disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima citado ou na página
www.serracaiada.rn.gov.br. Esclarecimentos serão prestados pela CPL, de Segunda a Sexta-Feira,
das 08 às 12 horas, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail:
cpl.pmsc@gmail.com.
Serra Caiada/RN, 04 de Abril de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva
Presidente da CPL

