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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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32o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
24o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,776  (compra) R$ 2,777  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,700  (compra) R$ 2,880  (venda)

EURO   R$ 3,136  (compra) R$ 3,140   (venda)

ALTA

ALTA

01h34

13h54

0.6m

0.7m

baixa

baixa

07h56

20h15 

2.0m

1.9m

l Nascimento de cobras exóticas amplia atrações na Bica. Página 10

l Sine Paraíba está ofertando mais de 900 vagas de trabalho. Página 14
 
l Celular carregando pode ter causado incêndio em apartamento. Página 15
 
l HSBC é denunciado por ajudar milionários a sonegar impostos. Página 20

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Polícia procura quem causou
desastre com o ônibus em JP

 

O delegado Robson Couras 
investigará responsabilidades 
pelo acidente que feriu mais de 
50 pessoas após um motorista 
de ônibus ser atingido por uma 

pedrada na madrugada de on-
tem, na capital.  O motorista per-
deu a consciência e o controle do 
veículo que foi lançado contra 
uma árvore.  PÁGInA 13

Esportes

Paraibanos vencem etapa
do Banco do Brasil Open 

Máscaras, marchinhas e 25
bichos fazem a folia de hoje 

VÔLEI DE PRAIA PÁGInA 21 

PÁGInAs 5, 8 E 14 

Álvaro Filho e Vítor Felipe levaram R$ 45 mil
Folia de Rua teve ontem Muriçoquinhas

PRF INFORMA REDUÇÃO DE 19,2% NOS ACIDENTES EM 2014

O ano letivo na Paraíba foi aberto ontem com a inauguração da Escola Técnica Estadual do Vale do Mamanguape. 
O evento teve a presença do ministro da Educação Cid Gomes e do governador Ricardo Coutinho.  PÁGInA 17 

Balanço da Polícia Rodoviária 
Federal revela que a quantidade 
de vítimas fatais diminuiu 5,36% 
na Paraíba em 2014.  PÁGInA 3 

número de mortes cai em BRs

Paraíba conquista
nova escola técnica

Os governos do Estado e Federal investiram R$ 9,3 milhões na construção da nova escola técnica

O choque com a árvore destruiu a frente do ônibus e destroçou a área destinada ao usuário

O ministro Cid Gomes disse que a escola representa um caminho e uma profissão para os jovens

FOTO: CBV/Divulgação

AchADo ARquEolóGIco
Arqueólogos vão analisar origem 
de achado em Cuité.  PÁGInA 9

FOTO: Flávio Fernandes

CRIME NO TRÂNSITO
FOTOS: Ortilo Antônio

FOTOS: José Marques/Secom-PB

Carnaval 2015

Políticas
Governo Federal fará 
novo corte de gastos 

Pacote de medidas para contro-
lar os gastos públicos deve somar 
R$ 10 bi e atingir mais uma vez os 
programas trabalhistas.  PÁGInA 19



Tempo de folia, reinado de Momo, vés-
pera da Quarta-feira de Fogo – até as mu-
riçocas sabem que nada disso combina com 
apreensões de natureza econômica, ainda 
mais quando as previsões convergem to-
das para um cenário de muita dificuldade. 
Convém, portanto, respeitar este período de 
descompromisso com os problemas e com 
as incertezas que nublam os céus do Brasil, 
não com a chuva, que tanta falta está fazen-
do, mas com os tons cinza da inflação, da 
estagnação e, numa palavra só, da carestia. 

Que se viva a festa (ora, pois!), mas o bu-
sílis da questão é que em certos momentos 
a vida real fala mais alto do que eventuais 
festejos. A presidente Dilma Rousseff neste 
início de segundo mandato não teve como 
deixar de encarar a realidade e deu início 
a um programa de recuperação dos indica-
dores econômicos do Brasil, com o eviden-
te objetivo de pôr um basta no Carnaval da 
economia. Vale dizer, autorizou sua equipe 
ministerial a implantar medidas de conten-
ção nos gastos públicos, aumento da receita 
tributária e racionalização de alguns bene-
fícios sociais, a exemplo das pensões e do 
seguro-desemprego. 

A palavra de ordem passou a ser, des-
de primeiro de janeiro, austeridade. Como 
qualquer empresa, ou mesmo qualquer 
dona de casa, o país precisa fazer as contas 
na ponta do lápis e, feito o confronto entre 
receita e despesa, só gastar aquilo que pode. 
Vista sob este aspecto, ninguém é contra a 
aplicação de uma política austera.

Mas, será que é assim mesmo, será que 
este é um ponto pacífico? Há controvérsias. 

A recente vitória da extrema esquerda nas 
eleições gregas, por exemplo, represen-
ta uma alternativa regional às políticas de 
austeridade, que só possuem este significa-
do quando usadas para privar os mais po-
bres e a classe média de serviços públicos 
plenos, taxando-os ainda mais. A eleição do 
jovem Alexis Tsipras ao cargo de primeiro-
ministro grego poderá representar uma 
ruptura do encadeamento político-econô-
mico vigente tanto no velho mundo como 
nos países ditos emergentes, Brasil no meio. 

Recentemente foi lançado um manifes-
to, assinado por economistas de renome 
internacional, com críticas importantes ao 
modelo de ajuste europeu e com defesa de 
projeto progressista para outas sociedades. 
Após vários anos perseguindo o receituário 
neoliberal de austeridade fiscal e conten-
ção monetária, o modelo segue elevando a 
desigualdade de renda e distante do retor-
no do crescimento econômico sustentável.  
De um lado, a aplicação da ortodoxia fiscal 
permite elevar a arrecadação para susten-
tar os ganhos crescentes das aplicações nos 
mercados financeiros, espaço de atuação do 
privilegiado segmento rico da população. 
De outro, o desânimo da economia real, ali-
menta o desemprego maior e avança a pre-
carização das ocupações existentes. A aus-
teridade estará ficando fora de moda ou a 
recessão será apenas repaginada, cumprin-
do seus nocivos receituários? Para todos 
nós, fica a pergunta no ar, mas a resposta 
estará em tempo, mesmo que só chegue de-
pois da Quarta-feira de Cinzas. Até lá, viva o 
Rei. O Momo.

Editorial

 Austeridade
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Crônica

Um apóstolo da natureza

Feliz daquele que atende a uma vo-
cação para o exercício de uma profissão. 
Houve tempo em que os pais é que esco-
lhiam a carreira do filho. Daí as frustra-
ções que disso decorriam, e, ainda hoje, 
ocorrem com aquele que escolhe mal a sua 
profissão.

Estou me lembrando disso ao ler algu-
mas informações do ecologista paraibano 
Heretiano Zenaide, pai do jornalista e es-
critor Hélio Zenaide, que muita falta faz a 
este matutino, no qual publicou inúmeras 
crônicas em uma coluna que era um ver-
dadeiro manancial de ensinamentos espí-
ritas e cristãos.

Heretiano, pai de Hélio, não seguiu a 
carreira política por vocação, mas por es-
colha paterna, que, como já disse, era mui-
to natural naquele tempo.

Nascido em Alagoa Grande, ele passou 
por todos os escalões da vida pública. Teve 
de frequentar as câmaras e assembleias, 
mas o que ele desejava mesmo era ser bo-
tânico. Tanto é assim que, muitas vezes, 
deixava a Câmara Federal, para dar um 
pulinho até o Jardim Botânico, onde fica-
va horas e horas contemplando as árvores, 
estudando a flora e esquecendo os prosai-
cos projetos parlamentares. A Natureza 
era o seu verdadeiro templo. Dela ele foi 
seu apóstolo.

Heretiano Zenaide, eis um nome que 
não deve ficar esquecido da nova geração. 
Seus livros, inclusive “Aves da Paraíba”, 
devem ser reeditados. Está aí uma suges-
tão ao novo secretário de Cultura, Lau Si-
queira. E estou me lembrando também de 

outro livro ecológico maravilhoso: “Escola 
Pitoresca”, do nosso imortal Carlos Dias 
Fernandes.

Voltando a Heretiano, ele foi um pioneiro 
da ecologia, da defesa do meio ambiente, as-
sunto tão importante e urgente hoje em dia. 
Estudou as ciências naturais, aprofundou seus 
conhecimentos no campo da botânica, da zoo-
logia, da ornitologia. Seu nome figura no volu-
me VI da série “Vultos da Zoologia Brasileira”, 
do PHD em História Natural, Dr. Hitoshi No-
mura. Chegou a empreender estudos profun-
dos na Biblioteca do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janei-
ro e na Biblioteca do Jardim Botânico.

Heretiano também lançou o “Livrinho 
dos nossos animais”, fruto de suas pacientes 
pesquisas. Fico a imaginar seus livros sendo 
reeditados com bela e moderna ilustração.

Estou, aqui, com “Aves da Paraíba”, edita-
do por uma editora de Mossoró, e fico a pen-
sar como foi possível o autor botar na cabeça 
tão variadas espécies de aves, sem esquecer 
o meu querido bem-te-vi, que me acorda to-
das as manhãs, aqui no Cabo Branco. Quanta 
variedade deles.

E já que estamos falando de aves ter-
mino com esta referência a um grande tra-
balhador da limpeza pública que é o urubu: 
“Feio, deselegante, malcheiroso, metediço, 
tudo pode ser atribuído a esse príncipe, um 
dos mais privilegiados planadores do nosso 
lindo céu azul.” Além de ser muito astuto, 
segundo a interessante observação do nos-
so Carlos D. Fernandes a seu respeito: “É o 
único carnívoro coerente, pois espera que a 
carne apodreça para melhor digeri-la”.

Heretiano, pai de Hélio, não seguiu a carreira política por vocação, mas 
por escolha paterna, que, como já disse, era muito natural naquele tempo.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

Outro que também já demonstrou 
insatisfação e confirmou que pedirá 
desfiliação de atual legenda foi Mar-
muthe Cavalcanti. O motivo é similar 
ao de Raoni Mendes: divergências com 
o presidente estadual do Solidarieda-
de, deputado Bejamim Maranhão. O 
vereador disse que vai procurar uma 
sigla partidária que não tenha um 
“perfil coronelista”.

Mal começou a nova legislatura na Câmara de 
Vereadores de João Pessoa, cujos trabalhos 
serão retomados após o Carnaval, e já tem par-
lamentar anunciando a saída para outras legen-
das. O caso mais recente é do vereador Raoni 
Mendes, que sairá do PDT para um partido ainda 
a ser criado. Raoni alega incompatibilidade com 
o presidente estadual, Damião Feliciano.

De sAíDA 1

UNInforme

CORREgEDORES POStuRA

BEnDInE SERá InvEStIgADO

Na próxima quinta-feira, o 
expediente nas repartições 
públicas do Estado será alte-
rado, apenas em João Pessoa, 
será facultativo até as 12h, 
por causa do desfile do maior 
bloco pré-carnavalesco do 
Estado, o Muriçocas do Mira-
mar, que vai às ruas amanhã, 
quarta-feira. Nos dias 16 e 
17, o expediente será facul-
tativo. Na quarta-feira de Cin-
zas, volta ao normal, a partir 
do meio-dia.

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba apro-
vou ontem a indicação de 
três juízes corregedores 
para o biênio 2015/2016. 
No período, os juízes Wol-
fram da Cunha Ramos, 
Carlos Eduardo Lisboa e 
Meales Melo ficam desli-
gados das varas em que 
atuam como titulares, 
passando a desempenhar 
seus serviços na Correge-
doria da Justiça.  

A Prefeitura de João Pessoa 
reuniu representantes de 
agências de publicidade e 
empresários que atuam no 
ramo de outdoors e painéis 
luminosos e não luminosos 
para cobrar adequação dos 
segmentos ao Código de Pos-
turas do Município. O secre-
tário da Sedurb, Hildevânio 
Macedo, afirma que “muitos 
equipamentos estão insta-
lados sem a devida autoriza-
ção e em áreas indevidas.

Mal assumiu a presidência da Petrobras, o executivo Aldemir Bendine já é alvo de investigação 
pelo Ministério Público Federal. O MPF pediu a abertura de inquérito policial para investigar o 
empréstimo que Bendine autorizou à solialite Val Marchiori, quando ainda estava na presidên-
cia do Banco do Brasil, no valor de R$ 2,7 milhões. O empréstimo, segundo o MPF, contrariou as 
normas bancárias que deveriam servir para qualquer cliente da instituição, fosse ele milionário 
ou não: Marchiori tinha crédito restrito, porque não teria pago empréstimo anterior ao BB. Pesa 
ainda contra Bendine outro fato nebuloso: no ano passado, em agosto, ele pagou uma multa de 
R$ 122 mil à Receita Federal, por não ter comprovado procedência de R$ 280 mil informados 
em sua declaração de Imposto de Renda. À época, a Receita disse que o aumento de seus bens 
era incompatível com sua renda.

SEm águA, SEm fOlIA
A crise no abastecimento de água, em São Paulo e Minas Gerais, fez com que algumas prefei-
turas tomassem medidas drásticas quanto à realização dos festejos carnavalescos. Em São 
Paulo, não haverá folia em Araras e Cordeirópolis. Em Minas, a lista é maior: Itapecerica, São 
Francisco de Paula, Oliveira, Itaguará, Carmópolis de Minas e Itabira, cidade do poeta Carlos 
Drummond de Andrade. 
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Muriçoquinhas e Melhor Idade 
esbanjam alegria no Folia de Rua
Bloco infantil completa 
23 anos de participação 
nos festejos do projeto

Os bai-
xinhos toma-
ram conta 
da Via Folia, 
Avenida Epi-
tácio Pessoa, 
ontem, por 
ocasião da 

saída do bloco Muriçoqui-
nhas do Miramar, que está 
completando 23 anos, dentro 
dos festejos do Carnaval Folia 
de Rua 2015. Com o slogan 
“Educação: lugar de criança 
é na escola” o encontro de 
gerações de várias idades 
estiveram acompanhados 
dos pais, familiares e amigos. 
A multidão desceu a aveni-
da para se encontrar com o 
bloco da Melhor Idade - que 
completa 19 anos de funda-
ção - que aguardava no Busto 
de Tamandaré, em Tambaú. 

De lá, caminharam ao 
Hotel Tambaú para o tradi-
cional baile da Maior Idade 
ao som da Gambiarra do Fre-
vo. A meninada  fantasiada 
de vários personagens se 
divertiu ao som de três trios 
elétricos, prestando uma 
homenagem ao paraibano 
Ariano Suassuna. As crianças 
especiais ficaram no cordão 
de isolamento para maior 
segurança, animado pela 
banda Castelo Encantado. A 
cantora Diana Miranda, ves-

tida de Barbie e a bordo de 
carro rosa, fez a animação ao 
lado do poeta popular Bira 
Delgado, dos palhaços Pipi e 
Pastel, além dos atores infan-
tis do Colégio Marista Pio X, 
encarnando personagens de 
O Auto da Compadecida. 

Uma ala infantil alvir-
rubra homenageou os 100 
anos do Esporte Clube Cabo 
Branco (ECCB), com o cantor 
Robério Jacinto e Banda, que 
fizeram a festa ao som de ve-
lhas marchinhas carnavales-
cas. Satisfeita com a presença 
de um público maior que no 
ano passado, que registrou 
mais de 300 mil pessoas, a 
presidente do Bloco Muriço-
quinhas de Miramar, Eliane 
Holanda, frisou que a festa 
é uma prévia das Muriçocas 
de Miramar, que acontecerá 
amanhã, com uma multidão 
descendo a avenida, ao som 
do cantor pernambucano Al-
ceu Valença. 

Ela enalteceu a colabo-
ração das pessoas que se 
divertiram em ritmo de paz, 
amor e carinho, ao lados 
dos baixinhos, que estavam 
entusiasmados com um dos 
maiores eventos dos festejos 
de carnaval da capital. “Que-
ro parabenizar a todos que 
colaboram na organização do 
evento, as homenagens que 
fizemos ao pessoal da Melhor 
Idade que deixou ainda mais 
bonita a festa. A cada ano o 
bloco aumenta e fica mais co-
lorido com gerações de todas 
as idades participando e le-
vando alegria e amor à crian-
çada”, avaliou.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O bloco infantil desceu a avenida e se encontrou com o da Melhor Idade, no Busto de Tamandaré

FOTO: Ortilo Antônio

Epitácio Pessoa 
ganha mais água

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa) registrou ganho 
de 3,3 milhões de metros cúbicos no 
Açude Epitácio Pessoa, localizado na 
cidade de Boqueirão, região da Borbo-
rema. De acordo com o levantamento 
da Aesa, as chuvas da semana pas-
sada fizeram o nível do reservatório 
subir 25 centímetros. O Açude Epitá-
cio Pessoa, responsável pelo abasteci-
mento hídrico de Campina Grande e de 
mais 17 cidades, está com 22,2% de 
sua capacidade. “O aporte hídrico foi 
de apenas 0,8%. Mas é importante 
lembrar que ainda estamos no início 
do período chuvoso do Semiárido pa-
raibano. Acreditamos que, a partir de 
março, as chuvas irão se intensificar, 
e o nível do açude irá subir gradati-
vamente”, informou o gerente de 
Monitoramento e Hidrometria da 
Aesa, Alexandre Magno.

Corte e Costura 
tem doze vagas

A Estação da Moda – Centro 
Vocacional Tecnológico (CVT), da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(Secitec), está com as inscrições 
abertas para o curso de Corte e 
Costura em Malha. As inscrições 
podem ser feitas gratuitamente 
no próprio local ou pelo telefone 
8829-9493. Estão sendo ofer-
tadas 12 vagas. As aulas serão 
ministradas na Casa Brasil e têm 
início no próximo dia 24. O curso 
terá carga de 80 horas e aconte-
cerá às terças e quintas-feiras, 
das 13h30 às 17h. Para partici-
par do curso é pré-requisito bá-
sico ter feito o curso de Operador 
de Máquinas da Estação da Moda 
ou conhecimento prévio do ma-
quinário industrial de costura. 

Sousa ganha tropa 
e reforça segurança

A cidade de Sousa passa a 
contar, desde ontem, com uma tropa 
especialmente treinada para atuar 
em ocorrências de média complexi-
dade. A Força Tática do 14º Batalhão 
da Polícia Militar possui um efetivo 
de 25 policiais, apoiando o serviço 
de radiopatrulhamento nas rondas 
e apta a atender ocorrências que 
exigem um preparo mais qualifica-
do. Antes esse serviço era realizado 
com o apoio de outras unidades 
operacionais do Sertão. Para iniciar 
as ações, os policiais passaram por 
uma semana de intenso treinamen-
to em seis áreas específicas, entre 
elas o patrulhamento em locais de 
alto risco. O nivelamento contem-
plou também policiais que atuam 
na região de Catolé do Rocha, já que 
constantemente são desenvolvidas 
ações conjuntas na divisa do Estado.

Residência Médica: 
divulgado gabarito

O Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor) da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) divulgou, 
ontem, o gabarito preliminar das pro-
vas para o curso de Pós-Graduação em 
Residência Médica, em três hospitais 
públicos do Estado, localizados em 
João Pessoa: Hospital de Emergência 
e Trauma, Arlinda Marques e Edson 
Ramalho. As provas aplicadas no do-
mingo (8), com questões específicas 
da área médica, continham 50 ques-
tões de múltipla escolha. Ao todo, 
são 127 profissionais concorrendo 
a 17 vagas, sendo 57 inscritos para 
anestesiologia (quatro vagas); 31 
para pediatria (cinco vagas); 36 para 
ortopedia (quatro vagas) e três para 
medicina intensiva (quatro vagas).

Muriçocas e 
Carnaval levam 
Estado a alterar 
o expediente

O expediente nas repar-
tições públicas do Estado nas 
administrações direta e indi-
reta será alterado nesta quin-
ta-feira (12) em João Pessoa 
por causa do desfile do bloco 
pré-carnavalesco Muriçocas 
do Miramar.  Nos dias 16 e 17, 
período de Carnaval, as repar-
tições de todo o Estado estarão 
fechadas e voltam às ativida-
des normais a partir do meio-
dia da quarta-feira de Cinzas. A 
portaria da Secretaria de Esta-
do da Administração será pu-
blicada hoje no Diário Oficial. 
O funcionamento dos serviços 
essenciais será preservado. 

As alterações são as se-
guintes: nesta quinta-feira 
(12), o expediente será facul-
tativo até as 12h, somente nas 
repartições de João Pessoa, 
por conta do desfile das Mu-
riçocas do Miramar, que sai 
na noite de amanhã; nos dias 
16 e 17 (segunda e terça-fei-
ra de Carnaval), o expediente 
será facultativo; e no dia 18 
(Quarta-feira de Cinzas), o 
expediente volta ao normal a 
partir do meio-dia. 

A portaria nº 081/SEAD, 
assinada pela secretária Li-
vânia Farias, determina no 
artigo 2º que os veículos ofi-
ciais, inclusive os de repre-
sentação das administrações 
direta e indireta do Poder 
Executivo, sejam recolhidos 
às repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Sedurb, está convo-
cando as famílias que pos-
suem túmulos perpétuos 
nos cemitérios da capital 
e ainda não têm o termo 
de concessão. O objetivo é 
atualizar o cadastro exis-
tente na PMJP para que os 
locais recebam as manuten-
ções adequadas por parte 
dos proprietários. Ao todo, 
são 12 mil jazigos perpé-
tuos, com cerca de dois mil 

sem regulamentação.
Ontem, foi a vez do Ce-

mitério Santa Catarina, no 
Bairro dos Estados, que vai 
até sexta-feira (13). Os pro-
prietários devem procurar 
a Divisão de Cemitérios da 
Sedurb, no Centro Adminis-
trativo Municipal, em Água 
Fria, das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

O mesmo cadastro será 
feito em todos os cemitérios 
públicos de João Pessoa nas 
próximas semanas.

PMJP convoca famílias 
para atualizar o cadastro

tÚMuloS PERPétuoS

O governador Ricar-
do Coutinho, acompa-
nhado do secretário de 
Educação, Aléssio Trin-
dade, lançou, ontem, o 
prêmio Solução Nota 10, 
que vai premiar em até 
R$ 20 mil os alunos, as es-
colas e a comunidade em 
geral que apresentarem 
ideias inovadoras para a 
melhoria da qualidade 
de ensino das escolas da 
rede estadual. O lança-
mento foi na abertura 
do ano letivo, na inaugu-

rada da Escola Técnica do 
Vale do Mamanguape. 
Estudantes e sociedade 
podem participar no link 
http://solucaonota10.pb.
gov.br. O primeiro desa-
fio será responder a per-
gunta “Como Reduzir a 
Evasão Escolar na Paraí-
ba? As melhores ideias 
vão concorrer a prêmios 
de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 
500 e uma visita à sede 
da Google (SP). As escolas 
terão premiação de R$ 20 
mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil.

Novo concurso é 
lançado na educação

Solução Nota 10

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) divulgou 
o balanço de acidentes 
registrados em 2014. 
Dados da PRF apontam 
queda nas taxas de aci-
dentes e vítimas. Mes-
mo com o aumento de 
6,2% da frota nacional 
de veículos, fator que 
tem influência direta no 
risco de acidentes, os re-
sultados apresentados 
apontaram queda pela 
quarto ano consecutivo. 
A queda acumulada nos 
últimos quatro anos che-
ga a 30,7%.

Segundo os dados 
da PRF, a taxa de aciden-
tes por milhão de veí-
culos caiu de 51,8 para 
41,9 acidentes/milhão. 
O número de vítimas se-
guiu a mesma tendência 
registrando queda de 
32,78 para 27,32 feridos/
milhão e de 2,19 para 
2,08 mortos/milhão. Es-
sas variações nas taxas de 
acidentes, feridos e mor-
tos correspondem a que-
das de 19,2%, 16,65% e 
5,36%, respectivamente.

Em números abso-
lutos, foram registrados 
3.633 acidentes, 2.369 
feridos e 180 mortos.

Causas
A maioria esmaga-

dora dos acidentes foi 
causada pelo compor-
tamento de risco dos 
motoristas. Dirigir sem 
atenção, sem manter 
uma distância segura, 
em velocidade incompa-
tível ou após ingerir be-
bidas alcoólicas, foram 
as principais causas dos 
acidentes de trânsito 
atendidos pela PRF. Coli-
sões traseiras (32,62%) e 
saídas de pista (16,74%) 
estão no topo da lista 
de acidentes.

Os números ain-
da apontam que 80% 
do total dos acidentes 
foram registrados em 
trechos de pista reta e 
60% de dia. Condições 
em que muitos moto-
ristas arriscam mano-
bras perigosas devido a 
uma suposta sensação 
de segurança. 

Com apenas 230 
dos 1300 quilômetros 
de rodovias federais 
na Paraíba, a Região 
Metropolitana de João 
Pessoa concentrou 65% 
dos acidentes atendidos 
pelo órgão. Foram cerca 
de 6,4 acidentes por dia, 
atendidos pelas equipes 
das Unidades Operacio-
nais de Bayeux, Café do 
Vento, Mamanguape e 
Mata Redonda.

Taxa cai pelo 4º ano 
consecutivo na PB

aCidENtES NaS RodoviaS



João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 10 de fevereiro de 2015Publicidade
4 A UNIÃO 



A UNIÃO

Lourdinha Luna relata a 
inauguração oficial da 
Rádio Tabajara, em 1937

Página  6

 

Cearte está com 
inscrições abertas 
para curso de dança
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Noite de máscaras
Café em Verso e Prosa promove o sarau ‘Noite dos 

Mascarados’ com muita poesia e marchinhas de Carnaval

FOTOS: Paulo Vieira
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Show de Helayne Cristini 
vai animar o Festival de 
Músicas Carnavalescas

PÁGINA 8

FOMENTO

E
m clima de Carnaval o 
Projeto Café em Verso e 
Prosa promove o sarau 
‘Noite dos Mascarados’ 
tendo como convidados 
especiais, a Paralelo 
Companhia de Dança 
e o “DJ 10ano”. O sarau 

de Carnaval acontece hoje começa 
às 20h e a entrada é franca. 

A noite começa com a abertu-
ra onde a Paralelo Companhia de 
Dança e Suzy Lopes apresentarão 
a performance mesclando poesia 
e marchinhas de Carnaval, recitam 
Clarice Lispector, Chico Buarque, 
Caetano Veloso, João Bosco e Fuba, 

Lucas Duarte 
Especial para A União

onde elas atravessarão todo o 
Empório, uma das novidades do 
Sarau que será uma espécie de 
Carnaval, em seguida como em 
todas as edições do sarau, após o 
momento de abertura o microfo-
ne é aberto ao público para que 
este possa ler ou recitar poemas 
seus ou de seus autores preferi-
dos, e encerrando a noite a dis-
cotecagem em ritmo de Carnaval 
do “DJ 10ano”, que é o paraibano 
Fábio Inocêncio. 

Fantasiado ou apenas de 
máscara, não importa, desde que 
estejam animados e com muita 
poesia para recitar, pois será o 
esquenta para o bloco Muriçocas 
já que hoje, será de muita folia. A 
ideia é que as pessoas desta vez 
além de levar poesias também es-

tejam fantasiadas para um baile 
de Carnaval à moda antiga com 
direito a marchinhas, confete e 
serpentina.

Em entrevista a reportagem do 
jornal A União, a atriz e produtora 
Suzy Lopes comenta da sua expec-
tativa. “Estou super confiante, pois 
gosto muito do trabalho da Parale-
lo e desenvolvemos uma harmonia 
no campo da performance por nos 
interessarmos e experimentar tal 
gênero, espero ver todos fantasia-
dos para que juntos possamos cair 
na folia”, afirma.

Esta será a segunda vez que 
Suzy Lopes e a Paralelo desenvol-
vem um trabalho juntas, em de-
zembro do ano passado Suzy foi 
à convidada do Experimento Pina 
que a Companhia apresentou no 

Ponto de Cem Réis. Para este ano, 
repetem a dose. 

Paralelo Companhia de Dança
A companhia paraibana de 

dança contemporânea nasceu 
no ano de 2004, contando, atual-
mente, com 10 anos de existência, 
possuindo sede fixa no Centro 
Histórico da cidade de João Pes-
soa/PB. Possui, em seu elenco 
o total de quatro bailarinas, as 
quais desenvolvem regularmente 
atividades artísticas na área de 
dança, a exemplo de montagem, 
temporada, circulação e apresen-
tações avulsas de espetáculos de 
dança, além de oferecer, semes-
tralmente, um curso de dança 
contemporânea para bailarinos 
de outras companhias. 

Os foliões interessados em 
participar do baile poderão 

levar suas máscaras ou 
simplesmente se fantasiar 

com maquiagem, pois o mais 
importante, segundo os 

organizadores, é a alegria 
estampada no rosto de 

todos que comparecerem 



A seca migrou para o Sul Mara-
vilha. Fixou domicílio em São Paulo, 
no sistema da Cantareira. Em São 
Paulo chove em todo canto, menos 
na Cantareira. É o que no Nordeste 
se chama seca parcial. A Cantareira 
está com menos de seis por cento de 
seu volume morto. Nos últimos dias 
apresentou uma reação; mas essa 
reação não acrescentou um por cen-
to à sua capacida-
de. Melhor do que 
pior, pois a barra-
gem parou de bai-
xar. O que não dá 
margem a otimis-
mo, pois a estação 
das chuvas, em São 
Paulo, está chegan-
do ao fim. Dizem 
que não passa de 
março, das águas 
de março.

A seca de São 
Paulo também 
atinge o Rio de 
Janeiro. Paulis-
tanos e cariocas 
já economizam e 
estocam água, cap-
tadas nas torneiras 
quando tem. É proibido lavar pré-
dios, calçadas, aguar plantas. Pagam-
se multas por excesso de consumo. 
Que fazer? Tomara que não queiram 
transpor o Rio São Francisco para lá. 
O Rio dos Currais não resolve nem 
a seca do Nordeste, muito menos a 
seca de São Paulo e adjacências. Mas 
a transposição do São Francisco vai 
atender aos milhões de nordestinos 
que migraram para São Paulo em 
substituição à mão de obra escrava 
– disse o engenheiro. Sim, mas até 
agora o Rio Opara não resolveu a 
seca nem nas suas margens.

A seca era nossa. Agora, se da-
nou e foi atrás dos paus-de-arara que 
tinham desertado e arribado para 
São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, 
alguns para o Paraná. Eles atraem a 
seca como uma maldição. Quando 
seus hospedeiros do Sudeste des-
cobrirem isso, vão mandar os paus-
de-arara de volta. Não vai resolver; 
os paus-de-arara são muitos, mas 

não são apenas eles 
que estão baixando 
o nível da Cantareira. 
Os governantes que 
tracem um plano de 
retirada dos paulis-
tanos para onde tiver 
água potável. Sei de 
um que já anunciou 
seu projeto de sair de 
São Paulo e vir para 
a Paraíba: Ricardo 
Kotscho, ex-secretário 
de imprensa de Lula, 
quando o metalúrgi-
co era presidente. E 
quando Lula souber 
que na Paraíba tem 
uma orquestra com o 
nome de “Metalúrgi-
ca”?

Kotscho sabe das coisas, é um 
jornalista bem informado, já ga-
nhou quatro vezes o Prêmio Esso de 
Jornalismo. Conheci-o na primeira 
campanha de Lula, aquela em que 
inventei o Lula-lá e não me deram o 
crédito. Ou foi na segunda? Lula era 
mais pobre, não tinha seguranças 
e me escalavam como seu guarda-
costas. Nunca fui do PT, mas era do 
PCdoB, tinha um Colt e um porte 
de arma funcional, sem restrições. 
Lula perdeu a eleição, mas, quando 
ganhou, cassou o porte de arma dos 
brasileiros, com seu Estatuto de De-

sarmamento. Por isso, saí do PCdoB, 
que votou a favor da lei. Senti-me 
traído pelo meu partido.

Se Kotscho quer vir embora, 
que venha logo. Dizem que Gonza-
guinha também queria vir para a 
Paraíba; mas demorou, e morreu de 
acidente de carro. Conheci um que 
saiu de São Paulo quando se apo-
sentou, e voltou para cá em busca 
de sossego. Foi Chico Souto, irmão 
do poeta Jomar. Parou o carro para 
atender o celular e os bandidos 
paraibanos mataram-no para rou-
bar. Era véspera de Carnaval, como 
agora. Segundo um dos meliantes, 
o assassino “não queria passar o 
Carnaval liso”. Mataram Chico Souto 
antes do roubo e desabaram favela 
adentro. Serviço mal feito, de bandi-
do subdesenvolvido. Chico fora ad-
vogado da Odebrecht, a empreiteira 
que até agora vai ficando de fora do 
pacote da Petrobras, embora digam 
que é a que tem maior volume de 
negócios com a petrolífera.

Voltando ao tema da seca: o 
editor e livreiro Carlos Roberto de 
Oliveira – que já foi dono das editoras 
Forma e Acauã – vai reeditar meu 
livro “Dom Sertão, Dona Seca”, três 
vezes premiado pela Academia Parai-
bana de Letras nos idos do ano dois 
mil como melhor ensaio, melhor livro 
de economia, melhor livro sobre a 
seca. Foi mais ou menos assim; já faz 
tempo, fiquei velho, não me lembro 
direito. Noutro dia falo mais sobre 
o assunto, pois se completaram as 
quarenta linhas, faltam quinze para 
as doze e a página fecha ao meio-dia 
– como no filme “Matar ou morrer”, 
aquele faroeste arretado.

(Sitônio escreve terça, quinta e 
sábado)
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No rastro da seca

A Rádio Tabajara-II

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Padre pode casar?
Assunto que há muitos anos ocupa as men-

tes e preocupa a sociedade é a situação do celi-
bato clerical. O Papa Francisco já andou acenan-
do com a possibilidade de revisar o dogma, mas 
até o presente a situação dos ex-padres e dos 
que pensam em deixar as ordens continua na 
mesma. Afinal, pelo que se viu até hoje, “Padre 
não pode casar, nem manter união estável”.

Esse foi o entendimento que aflorou de uma 
decisão recente da 1ª Câmara Cível do TJRS, em 
ação contra o Instituto de Previdência do Esta-
do, oriunda de Cruz Alta. A Câmara entendeu 
que “se um servidor público aposentado acu-
mula a função de sacerdote da Igreja Católica, 
aí está o impedimento para o reconhecimento 
de suposta união estável dele e de uma mulher, 
para efeitos previdenciários”.

Para os juízes, “afinal, o homem só se man-
teve padre porque cumpriu com o dever do 
celibato, como exige o Direito Canônico” e man-
tiveram sentença que negou o reconhecimento 
buscado por uma mulher que queria receber a 
pensão por morte de servidor-padre, que atuou 
na Paróquia Imaculada Conceição. 

Em primeira instância, a sentença indeferiu 
o pedido da mulher, sob o argumento de que a 
relação, que teria durado cerca de 40 anos, fora 
apenas de “cuidados mútuos” . E que o contexto 
não envolveria relações sexuais. No Tribunal, o 
desembargador-relator, acompanhando parecer 
do Ministério Público, disse que, “se o padre 
tivesse a intenção de constituir união estável 
com a autora, a comunidade avisaria os seus 
superiores hierárquicos - que o expulsariam da 
Igreja”.

A versão dela
A autora da ação alegou que viveu e cui-

dou do padre desde 1973, em regime de união 
estável, “frequentando juntos assembleias 
religiosas, jantares, eventos, aniversários, entre 
outros compromissos sociais durante muitos 
anos”. Afirmou que “em 1994 passaram a morar 
no mesmo teto, junto com a irmã dele”. E, em 
2009, compraram imóvel próprio - registrado 
no nome de ambos.

Alegou, também, que cuidou de todos os 
deveres da casa e do padre, pois também era 
funcionária da Mitra Diocesana. Disse que nun-
ca circulou “de mãos dadas, nem enganchada” 
com o padre porque queria preservá-lo perante 
a Igreja e a sociedade. Também admitiu que 
“ambos não quiseram assumir o relacionamen-
to, não dividiam a mesma cama, nem tinham 
vida conjugal”.

Em contestação, o Instituto de Previdência 
afirmou que os indícios apontam que a autora 
era empregada do servidor e que não ficou clara 
a intenção de constituir família. Alegou ainda 
que os dois passaram a morar juntos apenas a 
partir de 2010, o que afastaria os cinco anos de 
convivência marital. O padre-servidor público 
aposentado morreu em 2011.

A juíza da 2ª Vara Cível de Cruz Alta já 
entendera que “havia entre a mulher e o ago-
ra falecido uma relação de amizade, carinho, 
confiança, cuidados mútuos, mas não uma união 
estável na acepção da palavra - até porque, na 
condição de padre da Igreja Católica, este assu-
miu compromisso com o celibato, ou seja, fez 
votos para viver em estado de solidão”.

Atitude bizarra
Uma mulher grávida, inglesa, foi flagrada 

fazendo sexo na cama do hospital enquanto 
esperava para dar à luz. Paciente do Hospital de 
Bristol, na Inglaterra, ela foi surpreendida por 
funcionários do estabelecimento fazendo sexo 
oral com o marido, minutos antes do horário 
marcado para dar à luz. O jornal Mail Online 
registrou que o casal ficou apenas constrangido 
e que dias depois do parto a mulher admitiu ter 
ficado surpresa ao ser informada que “as rela-
ções sexuais são permitidas em aposentos par-
ticulares do próprio hospital, mas o conselho do 
estabelecimento é que ao menos seja colocada 
uma placa de “não perturbe” para sinalizar que 
o(s) paciente(s) quer (em) repouso ou privaci-
dade”.

Apesar de a inglesa ter sido pega “em maus 
lençóis”, não sofreu punição legal, além do cons-
trangimento e da divulgação pelos jornais.

Nunca fui 
do PT, mas 
era do PCdoB, 
tinha um 
Colt e um 
porte de arma 
funcional, sem 
restrições
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Dias após o comentário de A União, sugerindo 
modificações nos programas da Rádio Clube, para que se 
tornasse um veículo atuante no desenvolvimento cultural 
da Paraíba, o interventor Argemiro de Figueiredo que as-
sumira em 1935, a Chefia do Executivo Estadual, tomara 
as providências de caráter técnico para impulsionar o 
papel progressista da Empresa.  

Numa conversa amigável com o fundador José Mon-
teiro e com a anuência dos sócios,  encampou a modesta 
Empresa de Rádio. Perseguindo os objetivos traçados o 
governo adquiriu da Byington & Cia um transmissor de 
ondas médias, com cinco mil volts, que  foi montado na 
mata do Buraquinho, na Fazenda São Rafael.

Acumulativa, com a função de gerente de A União, foi 
nomeado o mesmo diretor da ex-Rádio-Clube, professor 
Francisco de Sales Cavalcanti. 

A inauguração oficial, em 25 de janeiro de 1937, a 
imprensa noticiava como um grande feito do 2º ano da 
administração do ilustre campinense.  A nova estação 
passou a chamar-se PRI-4 - Rádio Tabajara da Paraíba - e 
seus estúdios funcionaram no andar superior da Impren-
sa Oficial, com  acesso pela  praça 1817.  

Além da retreta, que acontecia nas quintas-feiras 
e nos domingos, na Praça João Pessoa, os pessoenses 
tinham mais uma opção de lazer. Podiam, com entrada 
franca, assistir às exibições da PRI-4 localizada, tempora-
riamente, naquele espaço.   

Enquanto os pais se deliciavam com as retretas que 
exibiam os dobrados da Banda da Polícia Militar e do 22º 
Batalhão de Caçadores, a meninada curiosa  subia corren-
do as escadarias para se inteirarem pela brecha da divisó-
ria de madeira, do que acontecia entre a plateia e o palco.  

Pouco tempo depois a PRI-4 ganhou prédio próprio 
na Rua da Palmeira, hoje Rodrigues de Aquino.  As insta-
lações se assemelhavam às da Marink Veiga, Tupy, e da  
Rádio Nacional, a mais importante naquela época, no Rio 
de Janeiro. Entre os programas de maior prestígio havia 
o “Trem da Alegria” sob a responsabilidade do radialista 
Heber Boscoli. O quadro principal era o popular “O Trio 
do Osso”, com essa denominação por ser encenado por 
Lamartine Babo, Yara Sales e o próprio Boscoli, excessiva-

mente magros!... Nessa fase vale recordar o apresentador 
César de Alencar, uma legenda da Rádio Nacional.

Em novo endereço, a Rádio Tabajara incentivou  os 
noticiários, os tele-teatros e os programas de auditório 
passaram a ter outro interesse. Nelie de Almeida conside-
rada uma de nossas melhores cantoras, revelou-se como 
rádio-atriz. Quem a viu em parceria com o ator-cantor 
Danúbio Bezerra, em interpretações românticas, jamais 
esqueceram a dupla piegas. Outros vieram juntar-se aos 
veteranos a exemplo dos irmãos Altair e Moacir Uchoa, 
além de Silene Silva, divina ao entoar “Turbilhão de Abe-
lhas” e “Ave Maria” canções que trouxeram para seus pés, 
o rádio-técnico Newton Monteiro. A ele cabe, por mérito 
a responsabilidade pela evolução tecnológica do Rádio 
paraibano, tal seu talento inventivo. 

A imprensa paraibana não poupava elogios às execu-
ções da Orquestra Típica organizada com esse cognome 
por Olivier von Shosten e Olegário de Luna Freire, seu 
regente, que tinha como pianista titular Cláudio de Luna 
Freire e José Flávio como substituto eventual.

As aparições do exímio violonista Milton Dantas, em 
harmonizações de grande estilo, acompanhado por seus 
filhos Edson e Elza marcaram época. A respeito dessa 
figura de conversa inteligente e divertida há uma humani-
dade quanto ao seu talento ao dedilhar o pinho. 

No futuro “Um violão dentro da Noite” homenageava 
o grande Milton Dantas, sempre às 22 horas dos sábados, 
com o desempenho instrumental de Agmar Dias Pinto, 
Rivaldo Serrano, Rivinho,  Lázaro Joffily, Olívio Magalhães, 
Orlando Lins, Guigui Videres, João Pinto  Otávio Mello.   
Quase sempre integrava essa relação de menestréis, o 
desembargador Paulo de Morais Bezerril, destaque da 
Magistratura da Paraíba e mestre em flauta transversa.

Para ouvi-los havia fãs incondicionais, entre eles José 
Américo e sua esposa Alice Almeida.

Um ano depois alguns desses instrumentistas de 
sinfonias magistrais  formaram um conjunto que deno-
minaram de “Ariosvaldo Espínola” que por muitos anos 
brindou a sociedade paraibana com as belíssimas letras e 
melodias de suas composições.

Até a próxima semana

FAROLITO Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Roteiro

Fomento

Centro Estadual de Arte (Cearte) está com 
as inscrições abertas para cursos de dança Possibilidades jornalísticas. Existem 

caminhos além da notícia ordinária

Ser um jornalista que trabalha em uma redação, 
seja ela de TV, impresso, web e até mesmo, em alguns 
casos, rádio, significa procurar pela notícia de forma 
intensa, corrida e muitas vezes insana. Temos que ser 
eficientes para colocar, naquele determinado produto 
noticioso, os fatos julgados por nós como mais impor-
tantes para que a sociedade tome conhecimento. 

Com o advento e a ascensão dos meios interacio-
nais, essa batalha pela notícia ficou ainda mais comple-
xa, já que as pessoas que têm acesso a esses meios po-
dem, por si só, fazer com que diversos acontecimentos 
circulem sem a mínima intervenção dos profissionais de 
imprensa. 

Recentemente, li dois livros que tratam de formas 
de jornalismo que se constroem na lógica inversa a essa 
descrita acima. Uma das obras é o livro “O jornalista e 
o assassino”, de Janet Malcom, publicado originalmente 
em 1990. Basicamente, a publicação tem como enredo a 
história real de um processo movido por um homem que 
foi condenado por assassinar a própria família (mulher e 
filhas) contra um jornalista que escreveu um livro sobre 
ele. É o chamado “novo jornalismo”, que ganhou notorie-
dade com Truman Capote e seu livro “A sangue frio”.

Na verdade, o livro de Malcom é novo jornalismo, 
falando de novo jornalismo. O gênero privilegia uma 
prática jornalística que age sem a pressão do tempo. Há 
de se aprofundar o assunto, esmiuçar, descrever, utilizar 
técnicas literárias para produzir o texto. Tudo que nos é 
proibido na prática do jornalismo diário.

O outro livro é a autobiografia do renomado fotó-
grafo Sebastião Salgado, intitulado “Sebastião Salgado: 
da minha terra à Terra”, lançado em 2014. Na obra, 
Salgado explica como prefere fazer um trabalho lento, 
calmo, que conte as histórias das coisas de forma pro-
funda através das imagens. Fala da paciência em parar, 
enquadrar, entender o fotografado, seja ele humano ou 
não. Realmente encantador. 

Já tendo trabalhado para diversas revistas e agên-
cias de notícias, o fotógrafo rodou o mundo e atuou em 
coberturas factuais, mas deixa clara a sua preferência 
pela imagem pensada ao máximo, capaz de desvendar 
contextos. Para ele, somente um período longo envolvi-
do com determinado assunto possibilitaria esse apro-
fundamento.

Esses livros, que a princípio não têm relação entre 
si, me fazem refletir sobre como existem alternativas 
para o cotidiano jornalístico ordinário, sobre como as 
mudanças podem ser saudáveis para o profissional e 
sobre como a abertura de horizontes é essencial para 
que as histórias sejam contadas de maneiras diferen-
tes, possibilitando, assim, um entendimento melhor do 
mundo que nos rodeia.

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

Humor 
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SERVIÇo

a Mulher de Preto 2 - 
anjo da Morte

Durante a Segunda Guerra Mundial, um bom bardeio destrói 
a cidade de Londres, forçando diversas crianças a buscarem abri-
go em cidades menores da Inglaterra. Edward (Oaklee Pender-
gast) é uma destas crianças traumatizadas, que acaba de perder 
os pais e não pronuncia uma palavra sequer. Ele é acolhido pela 
governanta Jean (Helen McCrory) e pela professora Eve (Phoebe 
Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo está caindo aos pedaços, 
mas serve como refúgio ao pequeno grupo. Aos poucos, no 
entanto, uma série de acontecimentos assustadores passam a 
afetar os novos hóspedes.

Produção de terror e drama durante a segunda guerra

Cristovão tadeu

Alunas realizando performances durante uma das atividades oferecidas pela instituição 

Com o objetivo de atender à cres-
cente demanda de público, o Centro 
Estadual de Arte (Cearte) amplia sua 
capacidade por meio de parceria fir-
mada com a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba(Funesc). A partir de agora, 
cursos de dança já oferecidos pelo 
Centro também serão ministrados na 
Escola de Dança do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.  São oito cursos 
de formação inicial e continuada na 
área da dança, que serão ministrados 
no Espaço Cultural a partir de 23 de 
fevereiro. As inscrições estão abertas 
até o dia 27 de fevereiro e são feitas 
exclusivamente na sede do Cearte de 
segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 
18h30 (com exceção de segunda-feira 
a quarta-feira da semana do Carnaval). 

No ato da matrícula, é cobra-
da uma parcela única colaborativa 
referente a todo o período cursado 
no valor de R$ 80 para o público em 
geral e R$ 30 para professores e alunos 
da rede pública de ensino. O referido 
valor é revertido em materiais de uso 
do próprio aluno. Para as pessoas que 
comprovem não ter renda é possível 
preencher um requerimento na Escola 
para isenção da taxa semestral. No lo-
cal, é necessário apresentar um docu-
mento de identificação com foto, além 
de duas fotografias em formato 3X4 e 
comprovante de residência atualizado. 
Já os estudantes do Ensino Médio e 
Fundamental têm que comprovar que 
estão regularmente matriculados. As 
vagas são limitadas.

A Funesc e o Cearte iniciaram a 
parceria com o objetivo de dar melho-

res condições ao estudo e prática da 
referida arte, num espaço físico ade-
quado, que recentemente foi comple-
tamente reformado pelo Governo do 
Estado.

Os cursos oferecidos pelo Cearte 
na Escola de Dança do Espaço Cultural 
são os seguintes: Dança Contemporâ-
nea, para pessoas com idade a partir 
de 15 anos; Dança Clássica, também 
a partir dos 15 anos; Dança Clássica 
Avançada,com idade mínima de 14 
anos; Dança Moderna, para alunos 
acima de 15 anos; Dança de Salão, para 
alunos de qualquer  faixa etária; Dança-
Teatro, voltado a integrantes com idade 
mínima de 16 anos; Danças Urbanas, 
para quem tem no mínimo 8 anos; e 
Sensibilização e Consciência Corporal, 
destinado a adolescentes a partir de 15 

anos e adultos. As aulas serão ministra-
das nos três turnos, variando de acordo 
com a turma.

Aulas e i nscrições
As inscrições estão abertas até o 

dia 27 de fevereiro e são feitas exclu-
sivamente na sede do Centro Estadual 
de Arte (Cearte) na Avenida General 
Osório, nº36, Centro de João Pessoa, 
vizinho à Igreja de São Bento. Para mais 
informações, ligar para os contatos (83) 
3214-3412 e (83) 3214-2923.

As aulas ocorrerão a partir do dia 
27 de fevereiro na escola de dança da 
Fundação Espaço Cultural José Lins do 
Rego (Funesc) situado na Rua Abdias 
Gomes de Almeida, nº 800, bairro de 
Tambauzinho, João Pessoa. O número 
para contato é (83)3243-0707.

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 92 min. Classificação: 
Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com Tom Kenny, Bill 
Fagerbakke, Clancy Brown. Incomodado com 
o sucesso do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. 
Sirigueijo que tem a exclusividade na produção 
do hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar uma 
verdadeira estratégia de guerra para roubar a 
fórmula da iguaria, que é a base da alimentação da 
população da Fenda do Biquíni. Mas alguma coisa 
sai errado e a fórmula desaparece, deixando a 
uma vez pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão do Siri 
Cascudo, vai ter que unir forças com o ambicioso 
Plankton em uma viagem no tempo e no espaço 
para tentar recuperar a receita, contando com a 
ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do sarcástico 
Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e também 
o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro interessado na 
fórmula é o malvado pirata Barba Burguer (Antonio 
Banderas), que os heróis terão de enfrentar em 
uma batalha fora da água. CinEspaço 2: 14h, 15h50 
e 17h40 Tambiá5:  14h15  Tambná 6/3D:  14h40, 
16h40 e 18h40

A MULHER DE PRETO 2 (EUA 2015). Gênero: Terror, 
Drama. Duração: 98 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Tom Harper (III). Com Phoebe Fox, Jeremy 
Irvine, Helen McCrory. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, um bombardeio destrói a cidade de 
Londres, forçando diversas crianças a buscarem 
abrigo em cidades menores da Inglaterra. Edward 
(Oaklee Pendergast) é uma destas crianças 
traumatizadas, que acaba de perder os pais e não 
pronuncia uma palavra sequer. Ele é acolhido pela 
governanta Jean (Helen McCrory) e pela professora 
Eve (Phoebe Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo 
está caindo aos pedaços, mas serve como refúgio 
ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, uma 
série de acontecimentos assustadores passam a 

afetar os novos hóspedes.Manaíra2: 14h, 16h30, 
19h e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 16h50, 18h50 
E 20h50

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: Épico. 
Duração: 149 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Ridley Scott. Com Christian Bale, Joel Edgerton 
e John Turturro. Exodus é uma adaptação da 
história bíblica do Êxodo, segundo livro do Antigo 
Testamento. O filme narra a vida do profeta Moisés 
(Christian Bale), nascido entre os hebreus na época 
em que o faraó ordenava que todos os homens 
hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado 
pela irmã do faraó e criado na família real. Quando 
se torna adulto, Moisés recebe ordens de Deus 
para ir ao Egito, na intenção de liberar os hebreus 
da opressão. No caminho, ele deve enfrentar a 
travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. 
Manaíra  5:  22h Manaíra6: 17h e 20h15 . CinEspaço 
3: 21h10. Tambiá 6/3D: 20h30. 

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Olivier Megaton Com Liam Neeson, Forest 
Whitaker, Famke Janssen O ex-agente do governo 
norte-americano Bryan Mills (Liam Neeson) tenta 
tornar-se um homem família, mas vê tudo ruir 
quando Lenore (Famke Janssen) é assassinada. 
Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira 
da polícia de Los Angeles. Desolado e caçado, ele 
tenta encontrar os verdadeiros culpados e prote-
ger a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Cinespaço1: 14h, 18h e 22h  Manaíra 1: 
14h15, 16h45, 19h15  e 21h45Tambiá 4: 14h30, 
16h35, 18h40 e 20h45

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). Gênero: 
animação, comédia. Duração: 91 min. Classificação: 
Livre. Direção: Simon J. Smith, Eric Darnell. Com Tom 
McGrath, Chris Miller (LX), Christopher Knights. 
Vindos da franquia de animação Madagascar, Ca

pitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins 
espiões, são capturados em uma missão que tinha 
como objetivo presentear o integrante mais novo 
da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem 
nas garras do temido Dr. Otavius Brine, que se 
sentiu prejudicado pelo quarteto em um passado 
remoto. Agora, eles vão ter que impedir o maléfico 
plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo 
todo e, para isso, terão que juntar forças com 
uma especializada agência de espiões, a Vento 
do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Manaíra 5: 12h30, 
14h45, 17h e 19h30 Manaíra6: 13h30 e 15h45 
CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 e 19h20. Tam-
biá1: 14h35 Tambiá6/3D: 14h30, 16h30 e  18h30

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, biografia. 
Duração: 137 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Angelina Jolie Com  Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, 
Garrett Hedlund O drama retrata a história real do 
atleta olímpico Louis Zamperini, que sofre um acidente 
de avião, e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias 
para reencontrar a terra firme, e quando consegue, é 
capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra 
Mundial. Manaíra 7: 17h45 e 20h45

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: Bio-
grafiaa. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski Com: 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean Jupiter Jones 
(Mila Kunis) é a descendente de uma linhagem que a 
coloca como a próxima ocupante do posto de Rainha 
do Universo. Sem saber disto, ela segue sua vida 
pacata trabalhando como empregada doméstica 
nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a 
Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine (Chan-
ning Tatum), um ex-militar alterado geneticamente 
que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la 
para assumir seu lugar de direito. Cinespaço4: 14h, 
Tambiá5:  14h, 16h30, 19h e 21h30

  CAMINHOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: Fan-
tasia, musical. Duração: 124 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Rob Marshall. Com Meryl Streep, Ja-
mes Corden, Emily Blunt. Um padeiro e sua mulher 
(James Corden e Emily Blunt) vivem em um vilarejo, 
onde lidam com vários personagens famosos dos 
contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho 
(Lila Crawford). Um dia, eles recebem a visita da 
bruxa (Meryl Streep), que é sua vizinha. Ela avisa 
que lançou um feitiço sobre o casal para que não 
tenha filhos, como castigo por algo feito pelo pai 
do padeiro, décadas atrás. Ao mesmo tempo, a 
bruxa avisa que o feitiço pode ser desfeito caso 
eles lhe tragam quatro objetos: um capuz verme-
lho como sangue, cabelo amarelo como espiga de 
milho, um sapato dourado como ouro e um cavalo 
branco como o leite. Eles têm apenas três dias 
para encontrar tudo, caso contrário o feitiço será 
eterno. Decididos a cumprir o objetivo, o padeiro 
e sua esposa adentram na floresta.Manaíra8:  
13h15, 16h15, 18h45 e 21h30 CinEspaço 2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Roberto Santucci. Com  Ingrid Guimarães, Tatá 
Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia Malu 
(Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando há três 
anos, não há o menor indício de que um pedido 
de casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe 
que faltam algumas camisinhas no estoque pes-
soal do namorado e logo deduz que ele tem uma 
amante. Após contratar um detetive particular, 
ela descobre que há mais duas mulheres na vida 
de Samuel: a dançarina de boate Lúcia (Suzana 
Pires) e a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). 
É claro que as três irão disputar a preferência do 
amado.   Manaíra 4:  13h45, 16h, 18h30 e  21h  
Tambiá5: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50
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Diversidade

Noite de folia

Escritor Marcelino Freire ministrará oficina 
de criação literária neste mês, na capital 

O escritor pernambucano - radicado em São 
Paulo desde 1991 - Marcelino Freire ministrará o 
Projeto “Quebras - oficina de criação literária” 
dos dias 23 a 25 deste mês, das 14h às 18h, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pes-
soa. A inscrição para participar da atividade - que 
já passou por seis capitais brasileiras - é gratuita 
e deve ser solicitada pelo e-mail todasasque-
bras@gmail.com. As vagas são limitadas a 20 e o 
evento é uma realização do programa Rumos Itaú 
Cultural e conta com apoio do Governo do Esta-
do, por meio da Funesc (Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba).  

Contemplado com o Edital do Rumos Itaú 
Cultural, as atividades do Projeto “Quebras” serão 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Dezoito músicas - entre marchinhas, maracatus, 
sambas-enredos e frevos - disputam, a partir das 
20h de hoje, a etapa final do III Festival Nacio-
nal de Músicas Carnavalescas, que acontece no 
Centro Cultural Casa da Pólvora, localizada na 
Ladeira de São Francisco, no bairro do Varadou-
ro, no Centro Histórico de João Pessoa. O evento 
- também conhecido como Fest Folia - vai con-

ceder para a primeira canção colocada uma moto 125 cilin-
dradas, enquanto a segunda uma TV de 50 polegadas e, para 
a terceira, um notebook. Depois do anúncio dos vencedores 
e entrega da premiação, a cantora paraibana Helayne Cristi-
ni realizará show de encerramento da programação. “Estou 
muito feliz pelo convite recebido. É como se fosse um gesto 
de valorização do nosso trabalho”, confessou a artista para o 
jornal A União. 

Realizado pela Associação Folia de Rua e Sistema Correio 
de Comunicação, com o apoio da Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), órgão vinculado à Prefeitura Municipal, o 
Fest Folia registrou, durante o período de inscrições aberto no 
mês de novembro do ano passado, 50 músicas. Desse total, o 
coordenador do projeto, o músico Liss Albuquerque, informou 
que a comissão julgadora selecionou as 18 que hoje à noite 
competem no Centro Cultural Casa da Pólvora. Ele esclareceu 
que, durante as apresentações, as canções estarão sendo ava-
liadas dentro de alguns critérios, a exemplo da melodia, letra, 
performance e interpretação. Na oportunidade, os arranjos 
ficarão a cargo dos maestros Chiquito e Rogério Borges, da 
orquestra PB Pop, que tocará as músicas. A maioria das com-
posições é da capital, João Pessoa, mas também há represen-
tantes dos municípios de Campina Grande e Patos, além dos 
estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Já a cantora Helayne Cristini ainda antecipou, durante 
a entrevista para o jornal A União, que seu show durante a 
noite de hoje, dentro da programação do festival, está esti-
mado em 40 minutos, período no qual pretende apresentar 
- acompanhada por sua própria banda - cerca de 15 músicas, 
entre frevos tradicionais e marchas carnavalescas, a exemplo 
de ‘Bandeira Branca’, ‘Festa do Interior’ e ‘Banho de Cheiro’. A 
propósito, a artista - que nasceu em João Pessoa - disse que 
pretende lançar no segundo semestre deste ano seu primeiro 
CD, ainda sem título. Ela contou que, no momento, cuida da 
seleção das canções - a princípio em número de 10 - que pre-
tende incluir no disco, acrescentando ser a ideia gravar músi-
cas de autoria de compositoras e compositores paraibanos. 

 
Sobre o evento
Em 2015, o Fest Folia se realiza com alguns diferenciais, 

se comparado com as três edições anteriores. Nesse sentido, 
se, antes, o festival era dedicado apenas às marchinhas de Car-
naval, agora, a proposta adotada foi a de expandir, pela inclu-
são de outros ritmos das manifestações culturais do Estado, a 
exemplo do frevo de rua, frevo-canção, maracatu, caboclinho e 
axé. E o outro aspecto foi o de aceitar a participação de artis-
tas de outros estados. 

A final do III Festival Nacional de Músicas Carnavalescas que 
ocorre hoje, na capital, terá show da cantora Helayne Cristini 

Foto: Divulgação

Cantora Cristini promete não deixar ninguém parado com repertório especial preparado para a festa

realizadas no período das 14h às 18h, no sala 4, 
mezanino 2, rampa 1 do Espaço Cultural José Lins 
do Rego. A oficina foi criada pelo escritor Marcelino 
Freire, que também é o curador e produtor, com 
assistência e coprodução do escritor, jornalista e 
editor paulistano Jorge Filholini. Eles ainda contam 
com as participações do poeta e designer gráfi-
co Bruno Brum e do desenvolvedor de softwares 
Mozart Brum, ambos mineiros residentes em São 
Paulo. 

A ação já esteve em Teresina-PI, Belém-PA, 
Vitória-ES, São Luís-MA, Campo Grande-MS e 
Goiânia-GO. Em cada cidade visitada acontece 
uma oficina literária, cujos objetivos são os de 
trocar palavras e ideias e aprender e apreender 

com os poetas, prosadores, cronistas e roman-
cistas locais. É, também, oferecido um curso 
aberto gratuitamente ao público, contemplando 
todos os gêneros literários. O intuito do proje-
to, de acordo com os organizadores, é ficar na 
memória coletiva, celebrando a literatura e toda 
a arte que está presente e pulsante por todos 
os lugares.

No total, 15 capitais brasileiras receberão o 
projeto. Os registros obtidos por meio de foto-
grafias, vídeos e escritos vêm sendo agrupados 
no site www.quebras.com.br. Ao final de tudo, o 
material reunido em cada local resultará em um 
livro a ser publicado com patrocínio do Rumos Itaú 
Cultural. 
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Filhotes de cobra exótica 
reforçarão educação do 
público na Bica

Presença ancestral
Urnas com ossos e colares são achadas em Cuité

Duas urnas com ossos humanos e 
colares foram encontradas na manhã 
da última terça-feira (3) na cidade de 
Cuité (região do Curimataú paraiba-
no), quando pedreiros de uma obra 
cavavam um buraco para a construção 
de uma cisterna. No momento, os tra-
balhadores acreditaram que se tratava 
de uma vítima de homicídio. E, a partir 
daí, até as autoridades policiais do mu-
nicípio foram acionadas, mas ao che-
gar ao local os policiais descobriram 
que se tratava de restos mortais de 
antigos povos que habitaram o local.

Junto com as urnas, os operários 
encontraram uma ossada com mem-
bros, crânio e dentes, além de colares 
e uma pedra brilhante. Os objetos es-
tavam a meio metro de profundidade 
e chamou a atenção de toda a popu-
lação. O local, que antes era uma pro-
priedade rural, foi transformado em 
loteamento há pouco tempo e a resi-
dência ainda está em construção. Para 
o mestre de obra José Nilton Araújo, 

a descoberta foi emocionante e ele 
pediu as autoridades que os ossos, 
assim como as urnas, fiquem no mu-
nicípio para que sejam expostos para 
a população. “Foi um momento muito 
emocionante, pois não é todo dia que 
se acha um material como esse. Espe-
ro que esse achado histórico fique no 
nosso museu para que todos vejam 
que índios habitaram a nossa cidade”, 
declarou.

Na manhã de ontem, técnicos 
do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan) 
visitaram o local e fizeram estudos 
a fim de identificar a origem dos 
fósseis. Segundo Luciano de Sousa 
e Silva, especialista em Arqueologia 
do órgão, este é um achado arqueo-
lógico de grande importância para a 
Paraíba e para o Nordeste. 

“Este achado pode trazer infor-
mações de ocupações antigas desse 
local, só de olhar o material já dá 
pra ver o quanto ele é importante, 
possivelmente pode existir outras 
urnas aqui e até mesmo uma aldeia 
inteira nesse local”, afirmou Lucia-

no. O material será encaminhado 
para o laboratório de Arqueologia e 
Paleontologia da Paraíba, onde se-
rão feitas as pesquisas científicas de 
datação e origem. Logo após, os mes-
mos retornarão para a cidade e serão 
expostos em local apropriado para a 
população, alunos e visitantes.

De acordo com o secretário de 
Cultura do município, Jeancarlo Sousa, 
há relatos de outros fósseis encontra-
dos na cidade há vários anos, porém, 
por falta de conhecimento os mesmos 
foram descartados pela população. 

Além de fósseis, a região do 
Curimataú paraibano é rico em ins-
crições rupestres. Dezenas de sítios 
arqueológicos já foram encontrados, 
contudo, muitos sofrem com a falta 
de preservação. Apesar da grande 
quantidade, poucos sítios foram ca-
talogados pelo Iphan. O instituto dis-
ponibiliza um número para que a po-
pulação possa informar sobre esses 
achados e ainda denunciar qualquer 
tipo de dano ao patrimônio histórico 
e artístic. O serviço atende pelo o nú-
mero é o (83) 3241-2896.
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Buraco cavado por pedreiros de uma 
obra revelou  restos mortais, colares e 
pedra brilhante.Técnicos do Iphan esti-
veram no local no dia de ontem

Flávio Fernandes
Especial para A União

Achados são de grande importância para a Arqueologia, diz técnico do IphanPedreiro tira vestígio de terra de urna que pode revelar origem de povo que habitava a região de Cuité em tempo remoto

FOTOS: Flávio Fernandes
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Répteis

Veterinário do Parque Arruda 
Câmara segura um dos filhotes 
ainda no ovo. Exótica, a espécie 
fortalecerá estudos compara-
tivos com as cobras nativas

Filhotes, conhecidos também como serpentes de mlho, têm como origem os Estados Unidos

Simbologia nas civilizações

Veja alguns tipos venenosos

Serpentes reforçam ação educativa
CobRas exótiCas

onze filhotes da espécie 
Corn snake nasceram no 
Parque Arruda Câmara

Onze serpentes da es-
pécie Corn snake, conheci-
da também como serpente 
de milho, nasceram na se-
mana passada no Parque 
Zoobotânico Arruda Câma-
ra (Bica), vinculado à Secre-
taria de Meio Ambiente (Se-
mam). A Corn snake é um 
animal exótico, originário 
dos Estados Unidos, por-

tanto não pode ser introdu-
zida em matas brasileiras. 
O nascimento aconteceu no 
início do mês.  

Para o nascimento dos 
animais, os técnicos utiliza-
ram uma incubadora e aju-
daram na eclosão dos ovos, 
o que é um procedimento 
comum, inclusive abrindo a 
casca dos ovos, que, devido à 
baixa umidade e alguns pro-
blemas climáticos, acabaram 
adquirindo uma resistência 
muito maior do que normal-
mente ocorre na natureza. 

Dos 11 animais, cinco 
são da cor rosa e seis de cor 
preta. O nascimento de filho-
tes numa mesma ninhada 
com várias cores diferentes 
é uma característica da es-
pécie. Os animais que se re-
produziram na Bica são pro-
venientes de doação de um 
criadouro de Pernambuco e 
é a segunda postura deles.  

Segundo Thiago Nery, 
veterinário do parque, ape-
sar da reprodução de Corn 
snake não ter importância 
ambiental no Brasil, por ser 

um animal exótico, ela tem 
cunho científico, já que a 
experiência servirá de pa-
râmetro para ser utilizada 
com serpentes nativas.  “O 
nascimento em cativeiro 
dá uma garantia de que o 
trabalho no zoológico está 
sendo bem feito, que o am-
biente está adequado para o 
animal, dando a ele um bem 
estar a ponto de reproduzir.” 
afirmou. 

Educação ambiental
A educadora ambiental, 

Mirtes Lima, explicou que na 
Bica as Corn snake são utili-
zadas para realizar o traba-
lho educativo sobre a função 
de cada espécie e a impor-
tância delas. “Geralmente 
quando perguntamos aos vi-
sitantes o que fazem quando 
estão diante de uma serpen-
te eles respondem: ‘eu mato’, 
então trabalhamos muito a 
desmistificação com relação 
às serpentes. Trabalhamos 
o medo que as pessoas têm, 
sensibilizando o público 
para proteger os animais, 

a conviver bem com eles, 
mesmo aqueles que não são 
bonitos, ou que transmitem 
medo. Explicamos também 
o porquê que alguns animais 
surgem nas casas e a impor-
tância de respeitar o habitat 
deles”, comentou a educado-
ra ambiental. 

Mirtes Lima ressaltou 
que o trabalho educativo é 
realizado apenas com as ser-
pentes não venenosas, para 
evitar acidentes, e com ani-
mais habilitados para o con-
tato humano.

Um dos episódios mais 
conhecidos da bíblia recai so-
bre o momento em que Eva, 
morde a maçã e renuncia ao 
paraíso influenciada pela ser-
pente, disfarçada de Satã. Daí, 
a serpente indica, no Cristia-
nismo, o pecado, animal trai-
dor, associado ao demônio. 
Abaixo, as várias mitologias 
envolvendo as serpentes:

Grego-romana - Na 
mitologia greco-romana, a fi-
gura da serpente surge com 
Asclépio (Esculápio) associa-
da à cura, símbolo da medici-
na e da sabedoria. Por outro 
lado, no mito de Laocoonte, 
sacerdote de Apolo, deus do 
Olimpo, que desobedece o 
Deus e como punição Apolo 
envia duas grandes serpentes 
a fim de matá-lo. A partir dis-
so, a serpente representa o 
animal. Aliás, o grande herói 
da mitologia grega, Hércules, 
enfrentou o monstro Hidra, 
animal com corpo de dragão 
e nove cabeças de serpente.

Mitologia nórdica - Na 
mitologia nórdica, Jormun-
gand é conhecido como a 
serpente de Midgard, filho de 

Loki, Deus gigante do fogo, 
da trapaça, da magia, e de 
Angurboda, deusa do medo; 
Odin, Deus da sabedoria e da 
guerra, rapta seus três filhos 
(Fenrir, Jormungard e Hel), de 
modo que lança Jormungand 
no oceano e, desde então ad-
quire uma forma figurada 
numa gigante serpente que 
envolve todo o mundo e tam-
bém engole sua própria cau-
da, como “Ouroborus”.

Ouroboros - Talvez essa 
seja a imagem mais figura-
tiva para a simbologia da 
continuação, da renovação 
que carrega a serpente, pois 
a imagem de “Ouroborus”, é 
aquela que engole sua pró-
pria cauda, formando um 
círculo, representando o cos-
mos, a totalidade, a energia 
cíclica.

Oriente - No hinduísmo, 
no budismo e na yoga, a ser-
pente representa a força vital, 
a cura bem como a energia 
cósmica e sexual, associada 
ao Kundalini (energia física 
e espiritual concentrada na 
base da coluna), sendo a es-
pinha dorsal, a representação 

da serpente (energia) que 
chega até a cabeça, trazendo 
a cura e o equilíbrio cósmico. 
Da mesma maneira, no Xama-
nismo, a serpente, animal que 
troca sua pele é considerado 
o devorador de doenças, e 
por isso, simboliza a cura, a 
sensualidade e também a vi-
talidade e a sabedoria.

Serpente empluma-
da: Quetzálcoatl - Para os 
astecas e os toltecas, povos 
mesoamericanos, a imagem 
de Quetzálcoatl é represen-
tada por uma serpente com 
penas, no espanhol, “serpien-
te emplumada”, a divindade 
mais importante, do elemen-
to água, da vida e da renova-
ção. Além disso, representa a 
energia e a força.

Horóscopo chinês - As 
pessoas nascidas sob esse 
signo Yin, dos elementos 
água e terra, são em sua 
maioria como o própria sim-
bologia do animal sugere: in-
teligentes, sensuais, elegan-
tes, misteriosos e, ao mesmo 
tempo, desconfiados, inse-
guros, cautelosos, frios e cal-
culistas.

Cobras peçonhentas  são 
as cobras que podem, com 
uma picada, injetar uma to-
xina no corpo da sua vítima. 
O efeito do veneno varia de 
acordo com sua composição, 
sendo que, cada cobra tem 
um tipo diferente de veneno, 
que fica em uma glândula 
acima da cabeça. As cobras 
peçonhentas têm dentes es-
peciais que são ligados a esta 
glândula. Quando a cobra vai 
atacar, flexiona seus mús-
culos e o veneno vai para a 
ponta dos dentes. Quando a 
cobra morde, o veneno entra 
em contato com a corrente 
sanguínea de sua vítima.

Existem várias maneiras 
de observar se uma cobra é 
peçonhenta ou não. Como as 
espécies são muitas, o mé-
todo mais eficaz e seguro é 
verificar se a cobra tem um 

orifício entre a narina e o 
olho. Esse orifício é chamado 
de fosseta loreal, e é comum 
a quase todas as cobras pe-
çonhentas. A única exceção é 
a cobra coral. A fosseta loreal 
serve para a serpente sentir 
a presença do calor de possí-
veis presas que tenham cor-
po quente (homeotérmicas), 
permitindo que elas possam 
caçar a noite. 

Antídoto diferente
No Brasil, há 260 espé-

cies de cobras conhecidas, 
sendo que 40 delas são peço-
nhentas. Exemplos de cobras 
peçonhentas são: a jararaca, 
a surucucu, a cascavel e a 
cobra coral. Se cada espécie 
tem veneno diferente, o antí-
doto é diferente e também os 
efeitos do veneno. 

A seguir algumas espé-
cies de cobras peçonhentas, 
e suas características: Jarara-

ca: este grupo é encontrado 
em todo país, mas é comum 
principalmente no cerrado. 
Os efeitos do veneno são: in-
chaço, hemorragia  e destrui-
ção dos músculos no local da 
picada; Surucucu: vivem na 
mata atlântica e Amazônia. 
Os efeitos do veneno são se-
melhantes aos da jararaca; 
Cascavel: só não é encontra-
da nas grandes florestas. Os 
efeitos do veneno são: visão 
dupla e paralisia muscular, o 
que impede os movimentos 
da vítima. 

Coral: o veneno dessa 
cobra mata por asfixia, pois 
bloqueia os movimentos do 
diafragma, órgão que per-
mite a entrada de ar nos 
pulmões.; O tratamento de 
uma picada de cobra peço-
nhenta é feito com soro an-
tiofídico, que é produzido 
a partir do próprio veneno 
da cobra. 

Thais Pacievitch 

saiba mais

Cobras não peçonhentas
São chamadas de cobras não-peço-

nhentas as cobras que não possuem os 
chamados dentes inoculadores de veneno, 
ou seja, ainda que possuam o veneno, não 
têm a presa necessária para injetar esse 
veneno em suas vítimas. As principais ca-
racterísticas delas são: cabeça redonda; 
cores vivas; olhos com pupila redonda;  es-
camas lisas e brilhantes e não possuem 
fosseta loreal.

Porém, essas características, apesar 
de válidas, também podem aparecer em al-
gumas serpentes peçonhentas, o que torna 
difícil a um leigo a distinção precisa entre 
serpentes peçonhentas e não-peçonhen-
tas. Um bom exemplo disso é a cobra co-
ral verdadeiro. Essa espécie tem a cabeça 
redonda, escamas lisas e brilhantes, seus 
olhos têm pupilas redondas e ela não possui 
fosseta loreal. Apesar de todas as caracte-
rísticas de uma serpente não-peçonhenta, 
a coral verdadeira é peçonhenta e seu ve-

neno pode ser mortal. Existem também as 
cobras que não são peçonhentas, mas que 
apresentam características das peçonhen-
tas, como a jibóia. As principais são: Jiboias 
- são carnívoras, alimentam-se de aves e 
roedores de pequeno e médio porte e lagar-
tos. tem hábitos noturnos. Podem atingir 
4 m. Muçuranas – são ofiófagas, ou seja, 
se alimentam de outras cobras, inclusive as 
peçonhentas. Mede até 2,40 m. sucuris – 
Alimentam-se de veados, peixes, capivaras, 
tartarugas, jacarés e até de bezerros. Em 
raros casos, homens. Atingem no máximo 
10 m. Caninanas - Alimentam-se de peque-
nos pássaros, pintinhos e camundongos. É 
agressiva, apesar de não venenosa. Corais 
falsas - têm hábitos noturnos e subter-
râneos. Alimentam-se de filhotes de pás-
saros, insetos (especialmente gafanhotos) 
e de pequenos roedores. Algumas espécies, 
como jiboias e sucuris matam suas vitimas 
por asfixia, ao se enrolar ao redor do corpo 
da presa. 

Foto: otavio Marques
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Receita pagará R$ 2,5 milhões a 1,3 mil contribuintes na PB

Imposto de Renda
Contribuintes da Paraíba 

já podem consultar o lote re-
sidual do Imposto de Renda 
pessoa física. Desde ontem a 
Receita Federal está dispo-
nibilizando em seu site, ou 
pelo telefone 146 (opção 3), 
ou por aplicativo para dispo-
sitivos móveis (smartphones 
e tablets), as informações. Na 
Paraíba, 1,3 mil contribuintes 
terão direito a R$ 2,5 milhões.

Segundo informa a Re-
ceita Federal o valor, relativo 
às restituições residuais refe-
rentes aos exercícios de 2009 
a 2014 (anos-base 2008 a 
2013), vai ser creditado nas 
contas dos contribuintes no 
próximo dia 18 de fevereiro.

 Os lotes residuais são pa-
gos para os contribuintes que 
caíram na malha fina do leão, 
mas que depois eliminaram 
as pendências com o Fisco e 
tiveram suas declarações do 
Imposto de Renda liberadas. 
Dos R$ 2,5 milhões que serão 
pagos, R$ 2,3 milhões são re-
ferentes ao exercício de 2014 
(ano-base 2013).

O valor da restituição fica 
disponível para resgate no 
banco indicado pelo contri-
buinte durante o período de 
um ano. Se o resgate não for 
feito neste período, o contri-
buinte deve requerer a resti-
tuição por meio da internet 
através da página da Receita 
Federal.

Caso o valor não seja cre-
ditado, é possível entrar em 
contato através de qualquer 
agência do Banco do Brasil ou 
através da Central de Atendi-
mento por meio dos telefones 
4004-0001 (capital), 0800-
729-0001 (demais localida-
des) e 0800-729-0088 (tele-
fone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

O manejo florestal repre-
senta renda adicional que está 
mudando a vida de mil famí-
lias no Semiárido nordestino 
e reduzindo a pressão do des-
matamento sobre os proces-
sos de desertificação. 

Na Serra do Araripe, re-
gião entre os Estados do Ceará, 
Pernambuco e Paraíba, em 
pouco menos de três anos 
pequenos produtores rurais 
e assentados do Instituto Na-
cional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) viram 
sua renda familiar mais que 
dobrar com a venda de lenha 
sustentável para as indústrias 
de cerâmica e gesso.

Antônio Esmero do Nas-
cimento, de 54 anos, é pai de 
14 filhos, radicado na Fazenda 
Barra Grande, uma gleba de 8 
mil hectares, dos quais 2 mil 
estão em regime de manejo 
por 20 anos. Natural de Jar-
dim, no Sertão pernambuca-
no, ele migrou para o assenta-
mento em Jati, no Ceará, para 
trabalhar no Plano de Manejo 

Florestal Comunitário Sus-
tentável da Caatinga. Antônio, 
que sempre viveu do trabalho 
na roça, diz que a nova fonte 
de renda já permitiu com que 
comprasse quatro cabeças de 
gado. “Agora posso tirar um 
leite para dar a uma criança”, 
conta com alegria. Ele está 
começando também uma cria-
ção de ovelhas “devagarinho”. 
Por dia, chega a cortar até 3m³ 
de lenha, bem acima da mé-
dia per capita local. “E com a 
orientação do jeito certo de 
cortar, pode ver que o mato 
já tem mais de um metro em 
menos de oito meses”, explica.

Dos filhos de Antônio, os 
três mais velhos migraram 
para São Paulo, mas os pe-
quenos vivem com ele. “Antes 
a gente acordava os meninos 
para trabalharem na roça – 
era assim no tempo do meu 
pai – mas hoje é para ir à es-
cola”, diz o agricultor que é 
beneficiário de outros pro-
gramas do Governo Federal e 
tem ônibus escolar na porta 

Manejo florestal melhora vida de famílias
semIáRIdo da paRaíba, peRnambuco e ceaRá

A caxumba é uma doença vi-
ral aguda, benigna e autolimita-
da. Uma das principais caracterís-
ticas da doença é o aumento das 
glândulas salivares próximas aos 
ouvidos, que fazem o rosto in-
char. Sua transmissão ocorre pela 
tosse, espirro ou fala de pessoas 
infectadas. 

Quem adquire a doença, tem 
como primeiros sintomas: febre, 
calafrios, dores de cabeça, mus-
culares e ao mastigar ou engo-
lir, além de fraqueza. Nos casos 
graves, a caxumba pode causar 
surdez, meningite e, raramente, 
levar à morte.

A parotidite é a manifestação 
mais comum da caxumba, ocor-
rendo em 30% a 40% das pessoas 
infectadas, e em 60% a 70% da-

quelas com manifestação clínica. 
O envolvimento do sistema nervo-
so central (SNC) é a manifestação 
extrassalivar mais frequente. Após 
a puberdade, pode causar infla-
mação e inchaço doloroso dos tes-
tículos (orquite) nos homens ou 
dos ovários (ooforite) nas mulhe-
res e levar à esterilidade.

Aproximadamente 30% a 
40% das infecções são assintomá-
tica. O período de transmissibili-
dade corresponde ao intervalo 
de um a dois dias antes de iniciar 
o edema das glândulas salivares 
até nove dias após seu início. Não 
há relato de óbitos relacionados 
à parotidite e, após a infecção, o 
paciente adquire imunidade de 
caráter permanente. Entretanto, 
sua ocorrência durante o primei-

ro trimestre da gestação pode 
ocasionar aborto espontâneo.

cuidados
O tratamento não é específi-

co, indicando-se apenas repouso, 
uso de medicamentos para aliviar 
a febre e dor local e observação 
cuidadosa quanto à possibilidade 
de aparecimento de complicações.

No caso de orquite (infla-
mação nos testículos), o repouso 
e o uso de suspensório escrotal 
são fundamentais para o alívio 
da dor. Nos casos que cursam 
com meningite asséptica e ence-
falites, o tratamento também é 
sintomático, conforme orienta-
ção médica. A vacina tríplice vi-
ral (sarampo, rubéola, caxumba) 
está indicada antes da exposição 

ao vírus e deve ser administrada 
aos 12 meses de idade e 2ª dose, 
exclusivamente, aos 15 meses de 
idade com a vacina tetra viral, 
para as crianças que já tenham 
recebido a 1ª dose da vacina trí-
plice viral de acordo com o Calen-
dário Nacional de Vacinação.

A administração da vacina é 
contraindicada, segundo a área 
médica, em casos de uso recen-
te de imunoglobulinas, ou de 
transfusão sanguínea nos últi-
mos 3 meses, imunodeficiência 
(leucemia e linfoma), uso de cor-
ticosteróide e gravidez. 

Os pacientes com infecção 
sintomática HIV, mas que não es-
tejam severamente imunocom-
prometidos, devem ser vacina-
dos após avaliação médica.

Mal pode causar surdez e meningite
caxumba em cRIança

Encontro abre 
evento judaico 
em Campina 
Grande

Será aberto no próxi-
mo sábado o IX Encontro 
Judaico Amigos da Torah, 
que este ano tem como 
tema central “A celebração”. 
A ideia é promover a paz, 
a união entre todos os po-
vos. A abertura acontece às 
20h, no anfiteatro do Açude 
Novo, onde haverá o show 
Encontro das Luzes, com a 
participação de bandas ju-
daica, católica e evangélica 
e de um balé judaico. O pre-
sidente da Associação Ami-
gos da Torah, o rabino Davi 
Ben Abraan, informa tam-
bém que haverá degustação 
de alimentos e exposição 
de produtos para que todos 
possam conhecer um pouco 
essa cultura milenar. 

Além de palestras e ví-
deo, o encontro ainda terá 
ato contra o genocídio do 
povo cristão. De acordo 
com as estatísticas, cerca de 
100 mil cristãos são assas-
sinados por ano no mundo 
apenas pelo fato de serem 
cristãos. 

De domingo até a terça-
feira, o evento acontece no 
Museu de Artes Assis Cha-
teuabriand. Os filmes são 
exibidos sempre a partir das 
15h. No domingo a partir de 
19h30, haverá palestra com 
o tema ´Cristofobia e, na se-
gunda-feira, a palestra será 
sobre ´As festas bíblicas e 
seus significados proféticos´.

para percorrer os 20Km en-
tre o assentamento e a sala de 
aula. Em Barra Grande, a área 
de manejo florestal foi dividida 
em 19 pedaços a serem corta-
dos anualmente. O primeiro 
foi concluído e deu mais lenha 
que a absorvida pelo mercado. 

Só volta a ser cortado daqui a 
20 anos. A regeneração espe-
rada é de 100%. O diretor do 
Departamento de Combate à 
Desertificação, Francisco Cam-
pello, afirma existirem estudos 
que apontam até para o enri-
quecimento da biodiversidade, 

já que espécies quase extintas 
na área manejada reaparecem. 
O manejo florestal comuni-
tário é parte da estratégia do 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), para o combate à de-
sertificação e convivência com 
a semiaridez. 

Antônio, com nova fonte de renda: “Agora posso tirar um leite para dar a uma criança” 

Vacina tríplice viral é indicada para criança antes da exposição ao vírus e deve ser administrada aos 12 meses de idade; tetra viral, aos 15

Foto: Divulgação/ Agência Brasil
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Secretária executiva Anne 
Elizabeth Pereira Caval-
canti, advogado José Alves 
Cardoso, jornalista Fernan-
do Moura, industrial Leonel 
Freire, antiquário Reginaldo 
Sousa e Silva, professora 
Rosa Faraco, Sras. Ala-
na Vasconcelos, Angélica 
Luciana Carvalho Dias e 
Guiomar Dias.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  Uma das marcas mais reconhe-
cidas do Brasil, a vinícola Miolo criou 
para a KLM Royal Dutch Airlines, um 
vinho exclusivo que tem uma  pintura 
do consagrado pintor holandês, Van 
Gogh estampada no rótulo.
  Assim, quem viajar a partir de 
abril pela KLM poderá apreciar um 
Tempranillo 2013 inédito e com rótulo 
personalizado, pois serão exportadas 
para a Holanda 14 mil garrafas da 
preciosidade.

Zum Zum Zum
   Amanhã tem encontro festivo da nossa turma das Lourdinas no restaurante 
Mangai em torno de Cláudia Dias, paraibana radicada na França há muitos anos. 

Foto: Goretti Zenaide

Foto: Goretti Zenaide

Inauguração

Sweet Child e o “Comendador” Fred Ferreira, piabas Rozeane e Ana Maria Gondim, Beth Ferreira

Auxiliadora e José Alves Cardoso, ele está hoje aniversariando

   A empresária Marilene Ferreira comemora a conquista da loja de O Boticário 
de Solânea, da qual é franqueada, do III Prêmio Excellence que reconhece as marcas mais 
consolidadas do comércio daquela cidade. A promoção, da empresa de comunicação 
Focando a Notícia, foi feita através de pesquisa popular.

Perícia médica

NA CIDADE gaú-
cha de São Bento 
Gonçalves, será reali-
zado nos dias 5 a 7 de 
março o V Congresso 
Brasileiro de Perícia 
Médica Previdenciária.

o evento vai 
reunir médicos peritos, 
médicos do trabalho, 
peritos judiciais e es-
pecialistas da área de 
todo o país.

O GOVERNADOR 
Ricardo Coutinho e 
o ministro da Edu-
cação Cid Gomes, 
acompanhados do 
desembargador Mar-
cos Cavalcanti inaugu-
raram, ontem, a Esco-
la técnica Estadual do 
Vale do Mamanguape 
“João da Mata Caval-
canti de Albuquerque”. 

A escola leva o 
nome do pai do pre-
sidente do tJPB e a 
solenidade abrirá ofi-
cialmente o ano letivo 
de 2015.

William Costa, o aniversariante de hoje Fernando Moura, Heriberto Coelho, Gonzaga Rodrigues, Gilson 
Renato e Hildeberto Barbosa

FOTO: Goretti Zenaide

Piabolando
FOI SUCESSO de público, com muita alegria e cria-

tivas fantasias, o desfile  do bloco das Piabas, realizado 
no último sábado no Baixo tambaú, com concentração 
no Appetito trattoria e saída para a Adega do Alfredo e 
Empório Café, sendo os foliões levados pela orquestra 
de frevo.

tudo muito bem organizado pelas foliãs Marília 
Rosado Maia e Malu Lacet, onde o destaque da noite foi 
a perfomance de Fred Ferreira, vestido de Comendador 
José Alfredo acompanhado da sua “Sweet Child”.

FOTO: Goretti Zenaide

Socorro Mota, Roberta Aquino, Roziane e Leconte Coelho, Evelyn César e uma piaba fashion

“O homem que não se 
emociona com um concerto 
de doces acordes é capaz 
de traições, de conjuras e 
de rapinas”

“Sempre tive a impressão 
de que a música 
fosse apenas o 
extravasamento de um 
grande silêncio”

WILLIAM SHAKESPEARE MARGUERITE YOURCENAR

Diretoras do bloco Piabas: Marília Rosado Maia e Malu Lacet

FOTO: Goretti Zenaide

Marcelo Queiroga, o imortal
O RENOMADO médico Marcelo Queiroga vai tomar 

posse como membro titular na Academia Paraibana de 
Medicina, na cadeira 28, cujo patrono é Manoel de Arruda 
Câmara, na vaga aberta com o falecimento do médico José 
Alberto Gonçalves ocorrido no ano passado.

A solenidade será no próximo dia 27 e promete ser 
prestigiada pelos seus familiares e inúmeros amigos.

Curso online

O ESTILISTA minei-
ro Ronaldo Fraga está 
ministrando curso online 
a partir do processo de 
criação de sua última co-
leção, denominada “Cida-
de Sonâmbula” feita para 
o inverno 2015.

o curso é feito 
através da escola online 
Saibalá, onde ele mostra 
desde o início do proces-
so de inspiração até a 
preparação dos modelos. 
Disponível no site http://
www.saibala.com.br e 
custa R$ 60,00.

Quebras
O ESCRITOR Mar-

celino Freire, natural de 
Sertânia, Pernambuco, 
traz para João Pessoa, 
o Projeto “Quebras 
- oficina de criação 
literária”. 

Depois de passar 
por seis capitais bra-
sileiras, o projeto terá 
oficinas ministradas 
pelo escritor no Espa-
ço Cultural José Lins 
do Rego, nos dias 23 
a 25 deste mês, com 
inscrições gratuitas 
através do email tota-
sasquebras.gmail.com.

   O jornalista Fernando Duarte anunciando nova edição do Caderno de Tu-
rismo que a partir de agora conta com a participação do jornnalista paulista Waldir 
Martinez que comenta sobre o turismo de São Paulo.

   A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo adiou para a segunda 
quinzena de março sua reunião do Conselho Nacional. O evento será em Maceió-AL.

Encontro
A SECRETÁRIA 

do Desenvolvimento 
Humano e presiden-
te do Fonseas, Cida 
Ramos, presidiu a 
mesa de abertura do 
Encontro Regional do 
Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais 
de Assistência Social. 
o evento foi na última 
sexta-feira no Centro 
de Convenções de Per-
nambuco, onde ela foi 
uma das palestrantes.

Mudança

A AEMP está com 
nova diretoria formada 
por Valéria Winkeler 
Beltrão como presi-
dente e Honorina Fer-
nandes Nogueira como 
vice. A posse será no 
próximo dia 25 na sede 
da entidade no térreo 
do tribunal de Justiça 
da Paraíba.

   O Sebrae promove hoje a entrega da etapa estadual do Prêmio “Mulher de 
Negócios”. Será às 18h30 no auditório da entidade no Bairro dos Estados.

Ipuarana Para Sempre
SERÁ realizado nos dias 14 a 17 deste mês no 

Seminário Franciscano de Ipuarana, em Lagoa Seca, o 
encontro “Ipuarana Para Sempre”, em comemoração aos 
75 anos de existência daquele antigo Seminário.

o evento pretende reunir ex-alunos e familiares 
de vários estados, onde haverá missa solene campal,  
confissão comunitária, palestras, lançamentos de livros 
e homenagens aos alunos falecidos.
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Projeto Folia de Rua 
2015 leva às ruas hoje 
mais quatro blocos
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Veículo foi atingido por 
uma pedra arremessada 
contra o para-brisas

Vândalo causa acidente com ônibus
50 FeRidos

O ato de vandalismo que 
provocou o acidente com 
um ônibus urbano de linha  
superlotado de foliões que 
participavam do bloco Vir-
gens de Tambaú, na principal 
avenida da cidade (Epitácio 
Pessoa), na madrugada de 
ontem,  que deixou dezenas 

Trauma acionou o gerenciamento de crises
Dois acidentes graves en-

volvendo ônibus coletivos, em 
João Pessoa, deixaram mais de 
80 pessoas feridas, em menos 
de quatro dias. Isso fez com 
que o plano de gerenciamento 
de crises, catástrofes e múlti-
plas vítimas do Hospital Esta-
dual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena fos-
se acionado.

Na madrugada dessa segun-
da-feira (9), na Avenida Epitácio 
Pessoa, um motorista de trans-
porte coletivo perdeu o contro-
le do veículo após o veículo que 
dirigia ser atingido por uma pe-
dra arremessada contra o para-
-brisas que atingiu a sua cabe-
ça.  O veículo colidiu com uma 
árvore.

Na mesma madrugada fo-
ram realizadas 10 cirurgias de 
alta complexidade no hospital 
de emergência, quatro delas fo-
ram de vítimas desse acidente, 
incluindo o motorista, Gutem-
berg dos Santos Marinho, 38 
anos. Ele passou por uma cirur-
gia no fêmur e não corre mais  
risco de morrer.

Para o diretor técnico do 
Hospital de Trauma, Edvan Be-
nevides, nos dois casos, o pla-
no de gerenciamento de crises, 
catástrofes e múltiplas vítimas 
foi crucial no atendimento às 
vítimas. 

“Estávamos preparados e 
em alerta verde para atender 
qualquer intercorrência de alta 
complexidade neste final de se-
mana, por conta das prévias de 

l O delegado ainda destacou que qualquer informação sobre a 
identidade das pessoas envolvidas com as causas do acidente seja 
repassada para a Polícia Civil por meio do telefone 197 – Disque 
Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social. “É muito 
importante que pessoas que tenham testemunhado o fato possam 
contribuir para a elucidação dessa ocorrência, que deixou mais de 
50 pessoas feridas, três em estado grave, segundo boletins médi-
cos”, acrescentou Brayner.

disque denúncia

O folião Bruno Linha-
res, 26 anos, que participava 
do bloco Virgens de Tambaú 
estava no ônibus, 601 Bes-
sa, quando seguia no sentido 
praia/centro contou como 
tudo aconteceu. 

Ele disse que havia en-
trado no ônibus por volta das 
2h, com destino à Integração e 
após o acidente foi o primeiro a 
chagar no Hospital de Trauma. 

“Tudo estava bem com a 
viagem, mas de repente, quan-
do o ônibus passava próximo 
a 3ª Delegacia Distrital, se ou-
viu um grande barulho, possi-
velmente de uma pedrada no 
para-brisas. Segundos depois, 
o motorista perdeu o controle 
da direção e invadiu a outra fai-
xa da avenida Epitácio Pessoa, 
passou por cima do canteiro e 
bateu de frente com uma ár-
vore (foto acima) em frente a 
agência do Bradesco.

No momento do impacto 
e com o ônibus totalmente lo-
tado pessoas caíram pra todos 
os lados e bancos foram lite-
ralmente partidos, arremessa-
dos... Após a batida na árvore, 
as pessoas feridas e sangrando 
gritavam o tempo todo pedin-
do ajuda”, disse. Bruno acredita 
que no momento do impacto o 
ônibus estava com uma veloci-
dade de  aproximadamente 60 
quilômetros por hora, compa-
tível com a via.

Bruno é estudante da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
sofreu um corte profundo no 
braço direito e não quis espe-
rar pelo socorro. Mesmo san-
grando, ele saltou por uma das 
janelas do veículo acidentado 
e correu para o hospital de 
Emergência e Trauma, onde foi 

o primeiro a chegar e avisou a 
todos sobre o acidente. 

O estudante passou por 
uma pequena cirurgia, levou 
pontos e só foi liberado por 
volta das 9h. Ele contou tam-
bém que se o motorista ti-
vesse puxado o ônibus para a 
direita, teria matado todos os 
passageiros, porque ônibus 
cairia no Viaduto da Epitácio 
Pessoa, sobre a BR 230.  

Vítimas do acidente
Caio Felipe Pereira Cunha, 

24; criança de 12 anos e ado-
lescente de16; Michaell Keudys 
Moreira da Silva, 22; criança, 
10; adolescente, 14; Emanue-
la Laurentino dos Santos, 18; 
Thais Soares Chaves; Sintia 
Grace Martins de Sousa, 19; 
Danielle Galdino da Silva, 29; 
Telmiran Sampaio Mousinho, 
31; David Pereira de Farias, 19; 
Rubson Sabino Davi, 18; Gilson 
Batista da Silva, 18; Gutemberg 
dos Santos, 33; Alisson Pinhei-
ro da Silva, 29; Adriana Justino 
de Souza, 21; adolescente, 16; 
Josiane Tome de Lima, 20; Ja-
ckson Pereira da Silva, 24; Luan 
Rodrigues Queiroz Feitosa, 23; 
adolescente, 17; Annderson 
Leite da Silva, 23; adolescente, 
16.

Iara Lima de Franca, 19; 
adolescente, 15; Ketyleen da 
Silva Samuel, 24; José Audecy 
da Silva, 67; adolescente, 17; 
adolescente, 17; adolescente, 
16 anos; Lindalva Lima Pereira, 
61; criança, 05; Raissa Kelly de 
Moura Pessoa, 18; adolescente, 
16; Amanda Silva de Miranda, 
21; Nalva Gomes de Araújo, 35; 
Bruno Linhares Rodrigues, 26; 
Kamila de Lima Uchoa, 23 e Le-
andro Oliveira da Silva, 20 anos.

FoToS: ortilo Antônio

José Alves
zavieira2@gmail.com

de feridos está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil da 
Paraíba. A polícia tenta ago-
ra identificar os culpados 
através das câmeras de mo-
nitoramento instaladas na 
mesma avenida pela Polícia 
Militar da Paraíba. 

Segundo os usuários 
que estavan no ônibus da 
linha 601 Bessa, o veículo 
foi atingido por uma pe-
dra arremessada contra o 
para-brisa, nas imediações 
da 3ª Delegacia Distrital,  
o que fez com que o moto-

rista Gutemberg dos Santos 
Marinho, 38 anos, perdesse 
o controle da direção inva-
dindo a faixa contrária cho-
cando-se de frente com uma 
das árvores da avenida. 

O ato de vandalismo que 
provocou o acidente com o 
ônibus aconteceu por volta 
das 2h, não matou nenhuma 
pessoa, mas feriu mais de 50. 
Após o choque, os vândalos 
se aproveitaram para furtar 
pertences das vítimas.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa da Se-

cretaria de Segurança Pública 
da Paraíba, o delegado que 
está à frente das investigações 
é o titular da 3ª Delegacia Dis-
trital, Robson Couras. 

Ele vai instaurar inqué-
rito para ouvir o motorista, o 
cobrador e as demais vítimas. 

42 pessoas foram socor-
ridas para o Hospital de Trau-
ma, mas até as 10h de ontem, 
nove já haviam recebido alta. 
O motorista em estado grave, 
em razão de uma fratura no 
fêmur, passou por cirurgia e 
até o último boletim médico 

da manhã de ontem perma-
necia no hospital em estado 
grave estável, ou seja, fora do 
risco de morte. 

Outros casos que recebe-
ram maiores cuidados médi-
cos foram o de uma criança 
de 12 anos e de um adoles-
cente de 15 anos que tiveram 
fratura exposta nos membros 
inferiores. 

As demais vítimas passa-
ram por procedimentos mé-
dicos de emergência e rece-
beram alta no dia de ontem.

Os bombeiros chegaram 

logo após o acidente na aveni-
da, interditaram a área e lava-
ram o local, uma vez que o óleo 
do ônibus foi derramado. Eles 
também utilizaram o desen-
carcerador, para poder cortar 
o ônibus e retirar o motorista 
que ficou preso sem condições 
de sair do seu acento. 

Além do Hospital de 
Trauma, o Ortotrauma, si-
tuado no bairro de Manga-
beira também recebeu par-
te das vítimas do acidente, 
mas todos já foram atendi-
dos e liberados.

Estudante ferido pulou a janela

Carnaval. Nestes dias atípicos, 
conseguimos realizar os aten-
dimentos das vítimas de forma 
rápida e eficaz. Houve pacien-
tes graves que precisaram de 
procedimentos cirúrgicos, mas 
já passam bem”, disse Edvan 
Benevides.

O Hospital de Trauma de 
João Pessoa conta com um plano 
de gerenciamento de crises, ca-
tástrofe e múltiplas vítimas em 
que a equipe de plantão é pre-
parada para realizar articulações 
internas e com toda a Rede de 
Urgência e Emergência do Esta-
do, já que em situações extremas 
os atendimentos de menor com-
plexidade têm que ser direciona-
dos aos outros hospitais da rede 
e os de maior complexidade são 
concentrados no Trauma, onde 
são reforçadas as equipes médi-
cas e multidisciplinar. 

inquérito Policial
O inquérito que  apura o 

acidente ocorrido durante a ma-

drugada dessa segunda-feira (9) 
envolvendo o ônibus, na Aveni-
da Epitácio Pessoa, na capital, 
foi instaurado ontem. 

O delegado Robson Couras, 
titular da 3ª Delegacia Distrital, 
está à frente das investigações 
do fato. De acordo com Antônio 
Braynner, titular da 1ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil, que 
também acompanha a apuração 
da ocorrência, imagens da Supe-
rintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de João Pessoa 
(Semob) já foram entregues à 
Polícia. 

O material analisado será 
encaminhado para o Instituto de 
Polícia Científica (IPC). 

Uma perícia também foi so-
licitada no veículo. “Oficiamos 
ainda a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros, que realizaram 
o atendimento na hora o fato, 
para que possamos identificar 
todas as vítimas e ouvi-las. 

As oitivas serão iniciadas o 
mais rápido possível”, explicou.

Uma árvore na calçada da Avenida Epitácio Pessoa parou o coletivo; o assento do motorista e parte do motor foram destruidos; o interior do veículo ficou com os bancos totalmente destroçados
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Quatro blocos do Folia de Rua 
fazem hoje a festa na avenida
O primeiro a sair, ás 16h, é 
“Os Portadores da Folia”, 
da Funad, no Cabo Branco

Quatro blocos desfi-
lam hoje no projeto 
Folia de Rua 2015 de 
João Pessoa, inician-

do a programação a partir 
das 15h com “Os Portado-
res da Folia”, da Fundação 
Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência 
(Funad). Integrante do pro-
jeto desde 1994, o bloco 
este ano sairá pela avenida 
com o tema “Portadores da 
Folia, Diversidade e Alegria”.

A concentração será 
na Avenida Cabo Branco, 
final da Beira Rio e o des-
file começa às 16h, seguin-
do até o Largo da Game-
leira, em Tambaú. Devem 
acompanhar o trajeto mais 
de três mil pessoas, entre 
usuários, familiares e fun-
cionários da Funad, além 
de integrantes de outras 
entidades de pessoas com 
deficiência.

A partir das 18h na 
Avenida Floriano Peixoto 
com a Capitão José Pessoa, 
no bairro de Jaguaribe, a 
animação fica por conta da 
orquestra de frevo, quando 
o bloco “Os 25 Bichos” sai 
às ruas. O bloco foi funda-
do em 1946 pelo sargento 
do Exército, Aprígio de Al-
meida, com um grupo de 
amigos, abnegados foliões 
da época. 

Os integrantes saem 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB), 
aumentou para 2 milhões 
o número de preservativos 
que serão distribuídos no 
período do Carnaval. 

Na verdade os preser-
vativos começaram a ser 
distribuídos na abertura 
do Folia de Rua 2015.

Segundo a gerente 
operacional de DST/AIDS e 
Hepatites Virais, Ivoneide 
Lucena, além da distribui-
ção de camisinhas, a SES 
está trabalhando em par-
ceria com o Hospital Cle-
mentino Fraga, realizando 
testes rápidos.

“A nossa equipe, junto 
com o pessoal do Clemen-
tino Fraga, realizou testes 
rápidos durante toda a tar-
de na abertura da folia. 

Infelizmente, sempre 
que realizamos os testes 
aparece algum diagnóstico 
reagente para HIV, e dessa 
vez não foi diferente: uma 
pessoa recebeu esse diag-
nóstico. 

Essas ações são impor-
tantes, pois muitas vezes 
as pessoas não procuram 
um serviço de saúde, mas 
quando está em um local e 
vê o serviço sendo oferta-
do, acaba fazendo e, muitas 
vezes, recebendo o diag-
nóstico de uma doença que 
não sabia que tinha”, disse 
Ivoneide. 

Ela ressaltou também 
a importância da distribui-
ção de preservativos no pe-
ríodo carnavalesco. 

“É importante que a 
camisinha chegue nesses 
espaços, porque a presen-
ça da camisinha muda a 
prática, muda a atitude da 
pessoa. Muitas vezes não 
trazem na bolsa ou cartei-
ra, mas se lá, na festa, as 
pessoas têm acesso ao pre-
servativo, elas não abrem 
mão dele”, completou.

com fantasias represen-
tando cada animal corres-
pondente ao jogo do bicho, 
o bloco também traz uma 
enorme roleta ornamen-
tada com os desenhos dos 
animais em cima de um 
carro alegórico que con-
duz os foliões. No bairro 
dos bancários, Zona Sul da 
cidade, o destaque fica por 
conta do bloco “Baratas 
dos Bancários”.

A concentração do 
bloco acontece a partir das 
19h, na Rua Rosa Lima dos 
Santos, com saída prevista 
para as 21 horas. Mas é na 
madrugada de hoje, com 
concentração a partir das 
20h na Praça das Muriço-
cas, bairro do Miramar, 
que o Mestre Fuba, puxa-
dor oficial das Muriçocas 
do Miramar, comanda a 
serenata do “Acorde Mira-
mar”. Os foliões saem ves-
tidos de pijamas, meias e 
arrastando lençóis e tra-
vesseiros anunciando a 
Quarta-feira de Fogo das 
Muriçocas do Miramar.

História
O Acorde Miramar saiu 

às ruas do bairro pela pri-
meira vez em 1992, sem 
a pretensão de se tornar 
um bloco carnavalesco, 
mas não demorou muito. 
O que antes era apenas um 
grupinho de “muriçocas” 
ansiosas pela chegada da 
Quarta-feira de Fogo se 
transformou num bloco 
que hoje arrasta foliões de 
todos os bairros da cidade 
ao som de uma verdadeira 
orquestra de violões.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Confira a programação:

l Portadores da Folia
Local: Av. Cabo Branco
Concentração: 15h
l 25 Bichos
Local: Av. Floriano Peixoto c/ a Cap. José Pessoa, Jaguaribe
Concentração: 18h
l Baratas dos Bancários
Local: R. Rosa Lima dos Santos, Bancários
Concentração: 19h
l Acorde Miramar
Local: Praça das Muriçocas, Miramar
Concentração: 20h

Sine Paraíba está ofertando  
mais de 900 vagas de trabalho

EMPREGOS

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine 
Paraíba), coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), disponibilizou on-
tem, 900 oportunidades de 
emprego para operador de 
telemarketing receptivo e 
ativo. Além destas vagas, o 
Sine Estadual também ofe-
rece 15 oportunidades para 
vendedor pracista.  

Também estão sendo 
ofertadas vagas para auxiliar 
de cozinha, auxiliar de depó-
sito, biomédico, engenheiro de 
produção, gerente de restau-
rante, entre outras. Entre as 
oportunidades, algumas não 
exigem experiência e está sen-
do destinada aos jovens que 
buscam o primeiro emprego. 

Os interessados em con-
correr às vagas podem pro-
curar a sede do Sine-PB, que 

fica na Rua Duque de Caxias, 
305, no Centro de João Pes-
soa, próximo ao Terceirão. 
Ou ainda qualquer posto do 
Sine-PB nas Casas da Cida-
dania de João Pessoa (Jagua-
ribe, Tambiá, Mangabeira e 
Manaíra). 

Para se cadastrar, o can-
didato deve apresentar docu-
mentos pessoais, a exemplo 
de RG, CPF, currículo e Car-
teira de Trabalho.

Relação de vagas Sine Estadual

12-AUXILIAR DE COZINHA
02-AUXILIAR DE DEPÓSITO
06-AUXILIAR DE JARDINAGEM
01-AUXILIAR DE MANUENÇÃO PREDIAL
01-AUXILIAR DE MECÂNICO A DIESEL
01-BIOMÉDICO
01-BORDADOR À MÁQUINA
01-COPEIRO
02-COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL
04-COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
04-COZINHEIRO DE RESTAURANTE
02-CUMIM
01-DEDETIZADOR
05-EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVI-
ÇOS GERAIS
01-ENCARREGADO DE PADARIA
01-ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
02-FARMACÊUTICO
04-GARÇOM

01-GERENTE DE RESTAURANTE
01-INSPETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
01-MECÂNICO DE AUTO EM GERAL
01-MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
ÔNIBUS
01-MECÂNICO DE GERADOR
01-MONTADOR (MOTO)
01-MONTADOR DE VIDROS
900-OPERADOR DE TELEMARKETING 
RECEPTIVO E ATIVO
01-OPERADOR DE LAMINAÇÃO
01-PASSADOR DE ROUPAS
02-PIZZAIOLO
01-SERIGRAFISTA
02-SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO
03-SUPERVISOR COMERCIAL
02-TÉCNICO ELETRÔNICO
01-TERAPEUTA OCUPACIONAL
15-VENDEDOR PRACISTA

Saúde distribui
duas milhões de 
camisinhas aos 
foliões no Estado

“Os 25 bichos” é um dos mais antigos blocos de Jaguaribe; “Os Portadores Folia”, um dos novos na capital

A unidade móvel do Hemo-
centro de João Pessoa vai estar 
hoje no horário das 8h às 17h, na 
Central de Aulas da Universidade 
Federal da Paraíba, Campus de 
João Pessoa, para mais uma cole-
ta externa de sangue. A ação faz 
parte do cronograma de coletas 
externas elaborado mensalmen-
te pelo Núcleo de Ações Estra-
tégicas do Hemocentro e tem 
como principal objetivo reforçar 
o estoque de sangue.

Além das coletas externas, 
também foi aberta na última 
sexta-feira (6)  a campanha de 
doação de sangue para o Carna-
val.  A solenidade contou com a 
presença de artistas do Le Cirque, 
que fizeram uma apresentação 
especial para as pessoas que 
compareceram ao Hemocentro 
para doar sangue.

A diretora geral do Hemo-
centro, Sandra Sobreira, explicou 

que até o final do mês estão pro-
gramadas dez coletas externas 
de sangue.  Esta ação já aconte-
ceu no Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto Luce-
na, no município de Pedro Regis 
e  no conjunto Mário Andreazza, 
na cidade de Bayeux.

Na quarta-feira (11), a  coleta 
acontecerá  na concessionária de 
veículos Fiori, localizada na BR-
230 – Estrada de Cabedelo  e  na 
quinta-feira (12) na  Destilaria Ja-
pungu, no município de Lucena.  
Ainda segundo a cronograma,  
no dia 13 a coleta será realizada 
na Escola Estadual Professora Dé-
bora Duarte, no conjunto Fun-
cionários II,  em João Pessoa;   dia 
21, na Praça Pública do Bairro 
de Tibiri, em Santa Rita; dia 
24, na  Lagoa do Parque Só-
lon de Lucena e, fechando a 
programação, a última coleta 
externa de sangue,  acontece-

rá na Loja  Magazine Luíza. 
“Conclamamos todas as 

pessoas que porventura estejam 
passando por esses locais que fa-
çam a sua doação para que pos-
samos manter regular o nosso 
estoque e assim garantir o aten-
dimento a todos aqueles que 
precisam do sangue”, destacou 
a chefe do Núcleo de Ações Es-
tratégicas do Hemocentro, Diva-
ne Cabral.

A Rede Hemocentro da Pa-
raíba é responsável por atender 
40 hospitais, cobrindo 100% dos 
leitos do Sistema Único de Saú-
de e mais os leitos de planos de 
saúde cadastrados. É composta 
por uma rede de dez hemonú-
cleos distribuídos nos municípios 
de Guarabira, Picuí, Monteiro, 
Princesa Isabel, Patos, Piancó, 
Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e 
Catolé do Rocha, além de um 
regional em Campina Grande.

Hemocentro realiza coleta de sangue hoje na UFPB
CAMPUS I - JOÃO PESSOA

Ter idade entre 16 e 69 anos (se for menor de 18 anos é neces-
sária a autorização do responsável legal);
Pesar acima de 50 quilos;
Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas;
Estar alimentado, com intervalo de duas horas após o almoço;
Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação;
Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;
Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;
Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente 
transmissíveis;
Não estar grávida ou em período de amamentação. A mens-
truação e o uso de pílulas anticoncepcionais não impedem a 
doação;
Respeitar o intervalo entre as doações que devem ser de dois 
meses para os homens e de três meses para as mulheres.

Condições para ser doador de sangue:

As pessoas interessadas em doar sangue e precisarem tirar qual-
quer dúvida ou marcar uma coleta externa podem ligar para o 
telefone (083) 3218-7698.

FOtO: Ortilo AntônioFOtO: Produção da Internet
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Celular carregando pode ter sido 
causa de incêndio em apartamento
Acidente aconteceu na 
noite do último sábado, 
em Manaíra, na capital Pela cidade

Garantia Safra

Começou nessa segunda-feira a entrega dos bole-
tos referentes ao programa Garantia Safra 2014/2015 
para quase três mil agricultores contemplados em 
Campina Grande. A programação da entrega dos bo-
letos prossegue até o próximo dia 13 deste mês.

Despoluir
A frota de ônibus de Campina Grande está sendo submeti-

da a um programa de melhoria da qualidade do ar e redução de 
poluentes. Trata-se do programa Despoluir, coordenado e exe-
cutado pela Federação das Empresas de Transportes de passa-
geiros do Nordeste.

Vistoria

Segundo o Sitrans, o programa pretende combater a 
emissão de poluentes no setor de transportes de passa-
geiros, através do monitoramento da frota de ônibus. Até 
sexta, 13, o programa vai vistoriar toda a frota de ônibus 
de Campina, composta de 220 veículos.

Entrega

Este ano, a coordenação do Garantia Safra distribuirá 
os boletos na sede da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que fica no Museu Vivo da Ciência e Tecnolo-
gia Lynaldo Cavalcante, localizado na Rua Santa Clara, em 
frente ao Açude Novo.

Boletos
De acordo com o calendário, até hoje recebem os 

boletos os agricultores de São José da Mata; Na quarta e 
quinta, será a vez do Distrito de Catolé de Boa Vista; Na 
sexta-feira serão os agricultores do Distrito de Galante. O 
horário de atendimento é das 8h às 16h.

Docência
Será realizado nos dias 21 e 22/8, no Centro de In-

tegração Acadêmica da UEpB, o 5º Encontro de Inicia-
ção à Docência da UEpB. Com a temática “Autonomia, 
Formação e Valorização Docente”, o encontro busca, 
segundo a coordenação, “promover ações de caráter 
inovador e interdisciplinar para a formação de profes-
sores, licenciandos e alunos, com vistas a discussões 
entorno do desenvolvimento de condições para o de-
sempenho funcional, a valorização e progressão na 
carreira”.

Engenharia
A 4ª edição do Workshop de Engenharia de Tecidos e 

Órgãos Artificiais está com inscrições abertas até o dia 30 
de março para submissão de resumos. O evento acontece-
rá entre os dias 19 e 22 de agosto no Centro de Conven-
ções Raymundo Asfora.

l ParcEria
O Workshop de Engenharia de Tecidos e Órgãos Ar-

tificiais é realizado pela Sociedade Latino-Americana de 
Biomateriais, Engenharia de Tecidos e Orgãos Artificiais, 
em parceria com a UFCG. As inscrições são pelo site do 
evento, www.obi2015.com.br. 

l amiGoS Da Torah
Dentre os vários eventos filosóficos-religiosos que 

acontecem em Campina Grande no período do Carna-
val, será aberto neste sábado (14) o IX Encontro Judaico 
Amigos da Torah, que este ano tem como tema central 
“A celebração”, já que, de acordo com os organizadores, 
a ideia é promover a paz, a união e convivência pacífica 
entre todos os povos. A abertura acontece às 20h, no 
anfiteatro do Açude Novo (antigo Cantinho da paz).

cultura milenar

O presidente da Associação Amigos da Torah, rabino 
Davi Ben Abraan, disse que este ano haverá degustação de 
alimentos judaicos e apresentação de produtos e artigos 
relacionados ao judaísmo para que todos possam conhe-
cer um pouco da cultura milenar. De domingo até a terça, 
o evento será no Museu Assis Chateuabriand, onde à tarde 
haverá apresentação de filmes judaicos, inclusive sobre o 
massacre de cristãos no mundo.

O aquecimento da ba-
teria de um celular que 
estava sendo carregado 
sobre uma cama pode ter 
sido a principal causa de 
um incêndio em um apar-
tamento localizado na 
Avenida Guarabira, Bair-
ro de Manaíra, em João 
pessoa. 

O incêndio aconteceu 
na noite desse sábado 
(7) e, segundo o Corpo 
de Bombeiros o incên-
dio pode ter sido causa-
do pelo aquecimento da 
bateria. O fogo atingiu 
apenas uma suíte e não 
se espalhou pelo resto do 
apartamento, mas a fuma-
ça se alastrou por três an-
dares da edificação.

A ação dos bombeiros 
foi rápida, evacuando o 
prédio e isolando a área 
até a completa extinção 
do fogo. Até um cachorro 
foi salvo.

A 2ª tenente Lorena 
Meireles, oficial do Corpo 
de Bombeiros da paraíba 
disse que carregadores de 
celular funcionam como 
um transformador de 
energia, fazendo com que 
a corrente seja diminuída 
ao passar da tomada para 
o aparelho - os 127 volts 
da tomada se tornam 5 
volts para o celular.

Um hábito simples, 
mas que pode prejudicar 
é atender celular enquan-
to estiver carregando. De 
acordo com Lorena, esse 
procedimento pode pro-
vocar acidente grave. “Já 
atendi várias ocorrências 
desse tipo”, explica a ofi-
cial do Corpo de Bombei-
ros da paraíba.

FOTO: Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Dicas do Corpo 
de Bombeiros 

O fogo atingiu 
apenas uma 
suíte e não 
se espalhou 
pelo resto do 
apartamento, 
só a fumaça 
invadiu o prédio

Evitar o uso de benjamim ou 

extensão

Sempre que lembrar, desligar equi-

pamentos eletrônicos da tomada

Ao sair de casa não deixar nada 

carregando na tomada, princi
      palmente, celular, notbook e outros 

      equipamentos

4.Mesmo estando em casa, não 

carregar celular ou notbook sobre 

       a cama, pois o colchão é de fácil   

       combustão 

O fim de semana que an-
tecede o Carnaval foi marcado 
pela apreensão de 17 armas 
de fogo nas cidades de João 
pessoa, Campina Grande, La-
goa Seca, patos, Conde, Arara, 
Solânea, Teixeira, Bayeux e 
Aroeiras. Da noite da última 
sexta-feira (6) até a madru-
gada de ontem, a Polícia Mi-
litar prendeu 17 suspeitos e 
apreendeu suas respectivas 
armas durante as ações.

Em Arara, foram apreen-
didos dois revólveres com um 
acusado de cometer homicí-

dios no bairro de Mandacaru, 
na capital. Irapuan Oliveira da 
Silva, de 45 anos, tinha man-
dado de prisão em aberto e 
foi preso no último sábado 
(7), quando jogava uma par-
tida de futebol no município.

De acordo com o coman-
dante da 3ª Companhia do 
10º Batalhão, tenente Osieas 
Costa, há quatro meses que a 
Polícia Militar vinha realizan-
do levantamentos para chegar 
até o suspeito. “Ele atuava no 
tráfico de drogas em Manda-
caru (Jp), era apontado como 

autor de vários homicídios e 
estava escondido na cidade 
de Arara. A fraqueza dele era 
gostar de futebol e sempre 
praticava o esporte em locais 
diferentes, o que dificultou 
um pouco encontrá-lo. Mas 
nesse sábado, conseguimos 
localizá-lo em um campo de 
futebol e na residência dele 
apreender uma arma, muni-
ções e drogas”, contou.

O oficial disse que no mo-
mento da prisão o suspeito 
indicou onde estava escondi-
da a outra arma dele. 

O Governo do Estado, 
por meio da Polícia Militar, 
deu início aos exames com-
plementares do Curso de 
Formação de Oficiais da cor-
poração. Os classificados na 
prova intelectual realizaram 
nesse domingo (8), no Centro 
de Educação da PM, na capital, 
a etapa psicológica do concur-
so, para a qual foram convoca-
dos 90 candidatos. A comissão 
registrou 21 faltas, sendo 16 
de candidatos do sexo mascu-

lino e 5 do feminino. O resul-
tado deve ser divulgado até a 
próxima sexta-feira.

De acordo com a capitã 
Carla Marques, da comissão 
de divulgação do concurso, 
os indicados no psicotécnico 
serão convocados para a eta-
pa de saúde, que é composta 
por exames e testes clínicos 
e laboratoriais. “Nesta fase a 
Polícia Militar avalia o estado 
geral de saúde física e mental 
dos candidatos para saber se 

eles têm as condições indis-
pensáveis para o desempe-
nho da profissão policial mili-
tar”, explicou.

A capitã informou ainda 
que a convocação deve sair 
no mesmo dia do resulta-
do do exame psicológico, no 
site da Polícia Militar (www.
pm.pb.gov.br).

Os candidatos estão con-
correndo a 30 vagas, sendo 
25 para o sexo masculino e 5 
para o feminino. 

Polícia apreendeu 17 armas de 
fogo durante o fim de semana 

Resultado do CFO da Polícia 
Militar sai até o fim de semana 

SEGurança

EXamE PSicoTÉcnico 

Revólveres calibre 38, muita munição, telefone celular, maconha prensada e pedras de crack

Um grupo de seis agricul-
tores familiares, fornecedo-
res do programa Nacional de 
Alimentação Escolar (pnae), 
residentes no povoado de 
Várzea, em Princesa Isabel, 
está sendo beneficiado com a 
construção de uma barragem 
subterrânea. A execução da 
obra foi orientada pela Emater
-pB, contando com parceria 
da prefeitura municipal, que 
forneceu as máquinas para 
perfuração do terreno. 

Segundo o agricultor Cíce-
ro Romão Batista, proprietário 
das terras onde foi construída 
a barragem, a construção é 
importante para o armazena-
mento de água que será utili-
zada para irrigar a produção 
agrícola e o abastecimento de 

animais. A iniciativa partiu da 
Associação dos produtores de 
Leite de Várzea.

“Com isso os agricultores 
vão garantir a continuidade 
do cultivo de suas hortaliças 
e fruteiras para atender ao 
pnae e a comercialização nas 
feiras livres da região. Garan-
tirão também a manutenção 
de suas criações”, afirmou 
Hermes Maia, coordenador 
regional da Emater-pB em 
princesa Isabel, empresa que 
forma a Gestão Unificada com 
a Emepa e Interpa.

O técnico informou que 
os agricultores vinham en-
frentando dificuldades para 
manter seus rebanhos e a 
produção agrícola devido à 
falta de água na região.

Fornecedores do Pnae 
constroem barragem

aGriculTura familiar Operário morre 
ao cair de um 
prédio em obras
em Manaíra 

Um procedimento poli-
cial será instaurado hoje para 
investigar as causas do aci-
dente de trabalho ocorrido 
ontem numa construção na 
Rua Antônio Rabelo da Rocha, 
bairro de Manaíra, em João 
pessoa, que provocou a morte 
do operário Elenilson Fran-
cisco da Rocha, 35 anos.

O acidente aconteceu por 
volta das 9h. As informações 
repassadas à delegada Aurelina 
Monteiro foi de que o operário 
estava trabalhando na fixação 
de um equipamento a cerca de 
10 metros de altura.  Um repre-
sentante da empresa responsá-
vel pela obra garantiu para a de-
legada que a vítima usava todo o 
equipamento de segurança.
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Governo entrega 2ª Escola Técnica
VALE DO MAMANGUAPE
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Balança comercial 
acumula déficit de 
US$ 3,2 bilhões em 2015 
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Os R$ 9,3 milhões da obra 
são de recursos federais 
e do Tesouro do Estado

O governador Ricar-
do Coutinho e o ministro 
da Educação, Cid Gomes, 
inauguraram, na manhã de 
ontem, a Escola Técnica Es-
tadual do Vale do Maman-
guape - João da Matta Caval-
canti Albuquerque, abrindo 
oficialmente o ano letivo de 
2015 da rede estadual de en-
sino. Esta é a segunda Escola 
Técnica Estadual inaugurada 
pelo Governo do Estado e 
terá inicialmente 160 vagas 
nos cursos de Agronegócio e 
Manutenção e Suporte de In-
formática.

A Escola Técnica da cida-
de de Mamanguape foi cons-
truída com recursos federais 
e do Tesouro do Estado, re-
presentando investimentos 
da ordem de R$ 9,3 milhões. 
No ano passado, o Gover-
no do Estado inaugurou a 
Escola Técnica Estadual de 
Bayeux, que inscreveu 180 
alunos para 160 vagas nos 
cursos de Mecânica e Design 
de Móveis e ainda nas mo-
dalidades de Ensino Técnico 
Integrado - Médio e Edu-
cação Profissional Técnica, 
Pronatec e Proeja (Educação 
de Jovens e Adultos/Médio).    

 O governador Ricardo 
Coutinho destacou o alto 
padrão da Escola Técnica de 
Mamanguape, de Bayeux e 
das outras quatro que estão 
em construção, lembrando 
que elas têm como base o 
modelo das construídas pelo 
então governador do Ceará, 
Cid Gomes. “Várias escolas 
estaduais na Paraíba já estão 
oferecendo cursos profissio-
nalizantes. A grande saída 
para o Brasil é tornar as es-
colas úteis, porque o Ensino 
Médio por si só não basta 
nesse mundo competitivo. A 
escola para ser útil precisa 
oferecer também uma pro-
fissão ao jovem ao lado da 
formação regular”, afirmou. 

O ministro da Educação, 
Cid Gomes, afirmou que a 
Escola Técnica de Maman-

guape é uma demonstração 
do sucesso da parceria da 
presidente Dilma Rousseff 
com o governador Ricardo 
Coutinho na área da Educa-
ção. “Aqui estamos plantan-
do oportunidades com va-
gas para ensino integral nos 
dois turnos e diversificando 
o currículo do Ensino Médio 
com a formação técnica que 
vai dar aos jovens um cami-
nho e uma profissão”, disse.    

Cid Gomes garantiu que 
o Ministério da Educação 
terá toda atenção às rei-
vindicações apresentadas 
pelo Governo da Paraíba 
nas áreas do Ensino Técnico 
Profissional e para Educação 
no Ensino Médio. “Temos a 
certeza que os recursos fe-
derais encaminhados para 
a Paraíba serão bem aplica-
dos e vão contribuir para o 
fortalecimento da educação. 
Esta escola que serve de mo-
delo para todo o Brasil é um 
exemplo disso”, ressaltou o 
ministro.      

Durante conversa na 
Granja Santana, antes da 
inauguração da Escola Téc-
nica, o governador Ricardo 
Coutinho solicitou apoio do 
ministro Cid Gomes para o 
Governo do Estado construir 
mais escolas técnicas em ou-
tros municípios. “Pela postu-
ra do ministro da Educação 
tenho certeza que recebere-
mos o apoio necessário para 
ampliarmos a formação téc-
nica e profissional nos pró-
ximos quatro anos”, afirmou.  

O secretário de Educa-
ção do Estado, Aléssio Trin-
dade, destacou que o início 
das aulas nas escolas técni-
cas de Bayeux e Mamangua-
pe marcam o início da acele-
ração da oferta de educação 
profissional formando mão 
de obra e dando mais compe-
titividade aos setores produ-
tivos da região. “Dentro des-
se contexto, solicitamos mais 
apoio do Governo Federal ao 
Estado dentro dos progra-
mas Brasil Profissionalizante 
e Pronac e temos a garantia 
do ministro que a Paraíba 
entrará na rede ofertante do 
Pronatec assim como o Senai, 
o Senac e o IFPB”, comentou. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino, ressaltou 
que o Legislativo da Paraíba 
dará todo o apoio ao Exe-
cutivo para a disseminação 
das escolas técnicas nos mu-
nicípios porque representa 
mais oportunidades para 
os jovens e conhecimento 
como robótica e tecnologia. 
“Queremos parabenizar o 
governador do Estado e o 
ministro da Educação pela 
construção de uma escola 

linda, confortável e inclusi-
va”, comemorou. 

Caroline Lima da Sil-
va, da Escola Estadual Luiz 
Aprígio, disse que como es-
tudante do Ensino Médio vê 
a Escola Técnica Estadual 
como uma oportunidade de 
concluir o grau de ensino 
com uma profissão. Caroline 
destacou que pretende se-
guir a área de Ciência e Tec-
nologia e vê o curso de In-
formática como uma grande 
oportunidade para os jovens 
da região.      

A solenidade de inau-
guração foi bastante pres-
tigiada com as presenças 
da vice-governadora Lígia 
Feliciano; do presidente 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, Marcos Cavalcan-
ti, filho de João da Matta 
Cavalcanti, homenageado 
que dá nome à escola; do 
novo presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba, Adriano Galdino; 
dos deputados federais 
Damião Feliciano; do de-
putado federal pelo Ceará, 
Domingos Neto; do reitor 
da Universidade Federal de 
Lavras (MG), José Soares; 

Região ganha mão de obra qualificada

do secretário do MEC, Mar-
celo Felix; e do diretor do 
Núcleo Estruturante de Po-

lítica de Inovação do MEC, 
Paulo Henrique de Azeve-
do, professores e alunos. 

Jovens terão acesso a cursos de Agronegócio e Manutenção e Suporte de Informática, trazendo competitividade para o mercado local

Cid Gomes destacou que escola serve de modelo para o Brasil

De início, 160 vagas de cursos profissionalizantes serão criadas

“A grande saída 
para o Brasil é 
tornar as escolas 
úteis, porque o 
Ensino Médio por 
si só não basta 
nesse mundo com-
petitivo”, afirmou 
o governador

FOtO: Divulgação/ALPB

FOtO: Divulgação/ALPB

FOtO: Divulgação/Secom-PB

A Comissão Coordena-
dora Estadual dos Programas 
Mais Médicos e o Programa 
de Valorização do Profissional 
da Atenção Básica (Provab) se 
reúnem hoje no Centro For-
mador de Recursos Humanos 
(Cefor), na capital, para tratar 
da incorporação do Provab ao 
Mais Médicos, conforme edital 
publicado em janeiro deste 
ano pelo Ministério da Saúde. 

Atualmente, pelos dois 
programas, existem 408 mé-
dicos trabalhando nas Unida-
des de Saúde da Família (USF) 
de 137 municípios. Dos 152 
do Provab, 45 já migraram 
para o Mais Médicos, que to-
taliza 301 profissionais. Para 
este ano, 59 municípios soli-
citaram mais 176 médicos. De 
acordo com o cronograma, a 
prioridade é local. Serão reali-
zadas três chamadas: de 11 a 
20/02, de 26 a 27/02 e de 23 a 

27/03. Caso permaneçam va-
gas, serão abertas inscrições 
para profissionais brasileiros 
formados fora do Brasil, e só 
depois para estrangeiros.

A Comissão é formada 
por técnicos da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), apoia-
dores do Ministério da Saúde 
e MEC; tutores da Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG - supervisora dos 
médicos) e Conselho das Se-
cretarias Municipais de Saúde 
(Cosems). 

Segundo a gerente da 
Atenção Básica da SES e coor-
denadora da comissão, Shênia 
Maria, a ideia do encontro é or-
ganizar um panorama, a partir 
do edital, para intensificar as 
ações de educação permanen-
te para os médicos e planejar 
as atividades de 2015, entre 
elas, o acolhimento dos profis-
sionais que chegarão.

Mais Médicos pode 
incorporar o Provab

ALPB quer capacitar 
os novos parlamentares

VALOrizAçãO DO PrOFiSSiONAL SEMiNÁriO

Por recomendação do 
presidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB), 
deputado Adriano Galdino, a 
Secretaria Legislativa está or-
ganizando a realização de um 
seminário para os deputados, 
em especial os novatos, e suas 
assessorias. O tema do encon-
tro será “O Funcionamento do 
Poder Legislativo” e deverá 
acontecer no auditório João 
Eudes, em data ainda não de-
finida.

O secretário legislativo, 
Washington Rocha, explicou 
que a ALPB já confeccionou 
todo o material a ser entregue 
às assessorias parlamentares. 
“Todas as assessorias, indistin-
tamente, receberão exempla-
res do Regimento Interno, da 
Constituição Estadual, que são 
as ferramentas que vão balizar 
a atividade legislativa desses 
parlamentares”, detalhou.

“Estaremos entregando 
também material de apoio com 
relação a modelos relaciona-
dos a projetos de lei, emendas 
constitucionais, projeto de re-
solução, como fazer um reque-
rimento, dentre outros”, acres-
centou o secretário legislativo.

No seminário participa-
rão dois assessores de cada um 
dos 36 deputados. Dos 11 de-
putados que assumem o man-
dato pela primeira vez, alguns 
eram vereadores e por essa 
condição já têm a experiência 
parlamentar. 

Alguns dos deputados 
novatos já estão procurando a 
Secretaria Legislativa para con-
sultas preliminares, segundo 
Washington Rocha, agora irão 
buscar “integrar a atividade do 
legislativo com a atividade do 
parlamentar sobre o interesse 
predominante da Casa, que é a 
feitura das leis”, finalizou.

Ricardo Freitas 
toma posse como 
membro efetivo 
do TRE-PB

Conselheiros 
representam a 
Paraíba em 
Minas Gerais

O juiz Ricardo da Cos-
ta Freitas será empossado 
como membro efetivo do Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) na próxi-
ma quinta-feira, 12. Ele assu-
mirá a vaga deixada pelo juiz 
Eduardo José de Carvalho, na 
categoria de juiz de Direito. A 
cerimônia está marcada para 
as 16h, na Sala de Sessões 
do TRE-PB. O juiz foi indica-
do pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) na 
segunda-feira, 4. 

Esta não é a primeira ex-
periência do magistrado na 
Corte Eleitoral. Nas eleições 
de 2014, Ricardo da Costa 
freitas exerceu a função de 
juiz da Propaganda Eleitoral 
em João Pessoa. Atualmente 
o magistrado atua como juiz 
titular na 9ª Vara Cível da ca-
pital da Paraíba.

O presidente do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, 
Umberto Silveira Porto, e 
o presidente da 1ª Câma-
ra Deliberativa do TCE-PB, 
conselheiro Fábio Noguei-
ra, participaram ontem da 
assembleia geral do Insti-
tuto Rui Barbosa, que acon-
tece em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais.

Na opinião do conse-
lheiro Umberto Porto, o IRB 
vem cumprindo com maes-
tria a missão de aprimorar 
as atividades exercidas nos 
Tribunais de Contas do 
país. O Instituto Rui Bar-
bosa, conforme lembrou o 
presidente do TCE-PB, é o 
braço acadêmico do con-
trole externo e, portanto, 
“essencial ao aperfeiçoa-
mento e à efetividade de 
suas ações”.
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Muitas perguntas 
em trânsito

É cômodo colocar a culpa de tudo no poder pú-
blico. Saída pela tangente de empresários quando 
questionados sobre suas obrigações. A discussão 
vem à tona com mais intensidade sempre que o 
transporte público municipal é assunto na capital 
paraibana. Ontem um ônibus foi depredado em 
ação de violência extrema. 59 pessoas se machu-
caram. O saldo poderia ter mortes na contagem. 
Ainda bem que não.

Enquanto o foco vai para a violência, fica a per-
gunta: o que os empresários fazem para garantir a 
segurança de quem utiliza os ônibus de linha em 
João Pessoa? Desconheço investimento. O cidadão 
paga caro pelo serviço e anda com medo. A des-
culpa é que garantir a segurança é obrigação do 
Estado. Dentro dos coletivos? Somente o Estado? 
Covardia é fugir da responsabilidade.

Vale lembrar - todos os dias, se preciso for -, 
que se trata de uma concessão pública. Por isso 
o prefeito Luciano Cartaxo agiu corretamente ao 
vetar o aumento pedido pelos empresários. Eles 
queriam mais de R$ 0,30 e saíram com R$ 0,10. 
Chororô previsto, alegam que as planilhas mos-
tram todos os custos, que fica inviável investir.

Se o negócio não dá lucro, que saiam então e 
abram espaço para uma nova concorrência. Tanto 
se discute alternância de poder em cargos eletivos, 
por que não para os serviços essenciais? Há quan-
tos anos as mesmas empresas estão no comando 
do transporte público de João Pessoa? E à frente da 
AETC-JP, quantos diretores-executivos passaram 
nos últimos dez anos? 

Ninguém quer largar o osso. Então tá certo, 
que fiquem! Mas assim como os Poderes, empre-
sários que prestam serviço à população também 
deveriam se adequar à transparência pública. Afi-
nal, se uma estatal, como a Petrobras, por exemplo, 
divulga balanços, patrimônio e lucros anuais, seria 
de bom tom que as empresas de ônibus da capital 
fizessem o mesmo.

Num universo completamente utópico, tería-
mos as planilhas de custos divulgadas no site da 
AETC-JP, disponíveis a qualquer cidadão. E da mes-
ma forma estariam lá, em arquivos .pdf, o balanço 
e os lucros da empresa. Quem espera na parada 
até uma hora para pagar os R$ 2,45 da passagem 
de ônibus em João Pessoa saberia exatamente o 
valor percentual do custo disso. Hoje é tudo muito 
nebuloso. 

Mas pouco a pouco o cidadão acorda para o 
problema. A cidade não aceitará outro aumento 
em 2015, e dificilmente engolirá o de praxe, no 
início de 2016. A deficiência diária no serviço infla 
a revolta individual, que num inconsciente coletivo 
desperto pode brindar a pacata capital paraibana 
com uma justa revolução por um transporte públi-
co de qualidade. E não será pelos vinte centavos, 
nem pelos dez.

Mais educação
Se há forma incontestável de combater a vio-

lência é investir em educação de qualidade. As pró-
ximas gerações da região do Vale do Mamanguape, 
Litoral Norte da Paraíba, têm uma luz renovada 
com a entrega de uma escola técnica. Ensino pro-
fissionalizante afasta o cidadão do caminho ocioso 
e o coloca no mercado de trabalho. É a segunda 
entregue, após a de Bayeux. Em breve serão mais 
quatro. 

Carnaval sem machismo
Foliões precisam respeitar as mulheres, soltei-

ras e comprometidas. Nada de apalpar, beijar à for-
ça, pegar no cabelo ou qualquer outro contato sem 
que haja consentimento prévio. Essa de que vale 
tudo no Carnaval só reforça a cultura de violência 
machista. Mais amor e brincadeira, por favor! 

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A balança comercial – 
diferença entre exportações 
e importações – iniciou feve-
reiro com déficit de US$ 25 
milhões, conforme divulgou 
ontem o Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). 
Na semana passada, o país 
exportou US$ 3,678 bilhões 
e importou US$ 3,703 bi-
lhões.

O resultado elevou para 
US$ 3,199 bilhões o déficit 
acumulado em 2015. Apesar 
desse desempenho, o déficit 
da balança comercial caiu 
44,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
2014, o indicador registrava 
resultado negativo de US$ 
5,771 bilhões até a primeira 
semana de fevereiro.

O déficit da balança co-
mercial está caindo porque 
as importações estão recu-
ando mais do que as expor-
tações. No ano, as impor-
tações somam US$ 20,781 
bilhões, recuo de 14,7% pela 
média diária. As vendas ex-
ternas somam US$ 17,382 
bilhões, com retração de 
6,4% também pela média 
diária.

Na comparação entre 
fevereiro de 2015 e feve-
reiro de 2014, os produtos 
básicos lideram o recuo das 
exportações, com retração 
de 9%, motivada principal-
mente pela queda no preço 
das commodities – bens agrí-
colas e minerais com cota-
ção internacional. A queda é 
puxada por soja (em grão e 
farelo), carne bovina, carne 
suína e minério de ferro.

Os produtos manufa-
turados têm queda de 7,6% 
nas exportações na mesma 
comparação. O desempenho 
negativo é motivado princi-
palmente por óleos combus-
tíveis, polímeros plásticos, 
máquinas de terraplena-
gem, motores e geradores. 
A única categoria a registrar 
crescimento nas vendas ex-
ternas são os semimanufa-
turados, com expansão de 
0,6%, motivado principal-
mente por óleo de soja em 
bruto, catodos de cobre e 
ouro em forma semimanu-
faturada.

Em relação às impor-
tações, a queda entre feve-
reiro de 2015 e fevereiro 
do ano passado concentra-
-se nos seguintes produtos: 
combustíveis e lubrificantes 
(-40,8%), borracha e obras 
(-26,2%), veículos automó-
veis e partes (-20,0%).

Balança comercial em fevereiro 
apresenta déficit de US$ 25 milhões
Resultado parcial do mês 
eleva para US$ 3,2 bilhões 
o acumulado de 2015

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

Apesar desse 
desempenho, 
o déficit da 
balança comercial 
caiu 44,6% 
em relação ao 
mesmo período 
do ano passado

Laudo médico afirma que o investigado se trata há três anos e teve quadro de depressão agravado

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, pediu parecer ao Minis-
tério Público Federal (MPF) 
sobre o pedido de tratamen-
to psicológico feito pela de-
fesa do ex-diretor da Área 
Internacional da Petrobras, 
Nestor Cerveró. Na última 
quarta-feira, 4, o investigado 
foi atendido por uma ambu-
lância do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), após apresentar um 
quadro clínico de ansiedade, 
com alta de pressão arterial, 
segundo os advogados.

No pedido feito ao juiz,  
a defesa de Cerveró anexou 
laudo assinado pela psicó-
loga Elizabeth Carneiro, que 
pede autorização para co-
meçar o tratamento dentro 
da prisão. Os advogados che-

garam a pedir a internação 
dele, mas desistiram. 

“Declaro, para os devi-
dos fins, que Nestor Cerveró 
é meu paciente há três anos 
e faz tratamento psicoterá-
pico desde essa época para 
um quadro de transtorno de 
ansiedade. Desde o mês de 
abril de 2014, vem apresen-
tando sintomas depressivos 
severos, necessitando assim 
de tratamento psicológico 
também para essa patologia. 
Apresenta-se atualmente 
com depressão maior, sen-
do extremamente danosa a 
interrupção do tratamento 
psíquico”, diz a médica no 
laudo.

Cerveró está na carcera-
gem da Superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba 
desde 14 de janeiro, em fun-
ção dos desdobramentos da 

Operação Lava Jato. Ele foi 
preso sob a acusação de ten-
tar ocultar seus bens. 

De acordo com relató-
rio do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), no dia 16 de dezem-
bro Cerveró sacou R$ 500 
mil de um fundo de previ-
dência privada e transferiu 
o valor para a filha, mesmo 
tendo sido alertado pela ge-
rente do banco de que perde-
ria 20% do valor. Em junho 
do ano passado, o ex-diretor 
da Petrobras havia transferi-
do imóveis para seus filhos, 
com valores abaixo dos de 
mercado. Na intepretação do 
MPF, Cerveró tentou blindar 
o patrimônio e, por isso, a 
prisão foi requerida. A defesa 
nega que os saques tiveram a 
intenção de se desfazer do 
patrimônio. 

Juiz pede parecer do MPF 
sobre tratamento de Cerveró

OPERAÇÃO LAVA JATO

Despacho publica-
do no Diário Oficial da 
União ontem pela gerência 
executiva da Petrobras infor-
ma a alteração em um item 
do documento que, desde 
o dia 2 de fevereiro, serve 
como meio de orientação 
nas contratações da estatal. 
Na revisão do Manual da Pe-
trobras, foi acrescido trecho 
informando que a estatal e 
empresas fornecedoras de 
bens ou prestadoras de ser-
viços devem respeitar as dis-
posições contidas no Código 
de Ética do Sistema Petro-
bras, no Guia de Conduta da 
empresa e na Política de Res-
ponsabilidade Social. Dessa 
forma, a estatal tenta aper-
feiçoar as regras para a ce-
lebração de contratos, a fim 
de evitar problemas como os 
investigados pela Operação 
Lava Jato, da Polícia Federal.

O manual define compe-
tências, autorizações, regras e 
limites para licitações e con-

tratações feitas pela estatal. 
Ele cita situações e requisitos 
necessários para a inclusão de 
aditivos nos contratos origi-
nais, além de definir as regras 
para a prestação de serviços, 
bem como para acordos – co-
merciais, sigilosos, de apoio 
logístico e de transferência de 
tecnologia, entre outros. Além 
disso, esclarece quais são as 
normas aplicáveis a contratos 
de locação, de arrendamento e 
de patrocínio.

Em relação às avaliações 
e controles feitos pela empre-
sa, o manual informa que as 
unidades devem, conforme 
suas necessidades, estabele-
cer procedimentos de contro-
le interno sobre os processos 
de contratação de bens e ser-
viços, além de fazer avalia-
ções periódicas nesses con-
troles. Outro ponto ao qual o 
manual lança luz é relativo à 
aplicação de sanções admi-
nistrativas a empresas que, 
em meio às negociações com 
a Petrobras, pratiquem atos 
ilícitos lesivos ou atos que 
causem prejuízo à estatal.

Petrobras altera regras 
para novos contratos

MANUAL REVISADO

Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil

Queda na
popularidade é 
“momentânea”, 
diz Ideli Salvatti

A queda na avaliação do 
governo da presidente Dilma 
Rousseff, apontada pela pes-
quisa DataFolha, é “momen-
tânea”, disse ontem a ministra 
da Secretaria de Direitos Hu-
manos, Ideli Salvatti, à Agência 
Brasil.

Segundo pesquisa Data-
Folha divulgada no último sá-
bado, 7, o percentual daqueles 
que avaliam o governo da pre-
sidente Dilma como ótimo ou 
bom caiu de 42% para 23%, e 
o índice dos que consideram 
ruim ou péssimo passou de 
24% para 44%.

Ao participar de evento no 
Superior Tribunal Militar, Ideli 
Salvatti disse estar convencida 
de que a avaliação deve se re-
cuperar ao longo do ano. Para 
Ideli, “as conjunturas” – como 
o anúncio da elevação de im-
postos e as denúncias de cor-
rupção na Petrobras – tiveram 
impacto nas avaliações da po-
pulação. 

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil
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Políticas

Detalhes dos novos
cortes de gastos serão 
anunciados até março

Governo lançará pacote de ações
trabalhistas que somará R$ 10 bi

O Governo Federal 
prepara mais um pacote 
envolvendo programas tra-
balhistas que deve somar, 
entre aumento de arreca-
dação e corte de gastos, R$ 
10 bilhões neste ano.

Em visita à sede da 
Força Sindical, em São 
Paulo, o ministro do Tra-
balho, Manoel Dias, afir-
mou ontem que entre as 
medidas estão o aumento 
de fiscalização nas em-
presas e a redução de 
despesas com programas 
relacionados à saúde do 
trabalho. Os detalhes das 
ações devem ser anuncia-
dos até março.

Apesar de procurar 
reduzir despesas em mais 
programas trabalhistas, o 
ministro afirmou aos sindi-
calistas que “não vai haver 
redução de investimentos 
em benefícios sociais”.

Na sede da central sin-
dical, Dias ouviu muitas 
críticas relacionadas a re-

Do Portal UOL

O ministro Manoel Dias anunciou que haverá aumento de fiscalização nas empresas e redução de despesas com programas de saúde 

O ministro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, disse ontem que o 
governo não terá problema para 
promover uma campanha de racio-
nalização do consumo de energia 
elétrica, se isso for necessário em 
função da falta de chuva. Pesquisa 
do Instituto Datafolha divulgada 
ontem mostrou que 65% dos entre-
vistados em todo o país apoiariam a 
adoção imediata do racionamento 
de energia.

“Se tivermos a necessidade, em 
função de ritmo hidrológico, não 
teremos nenhum problema em fazê-
-lo. Mas continuamos trabalhando 
firme para termos alternativa de 
energia vinda do Norte, do Sul e do 
Sudeste para podermos abastecer 
a nossa ponta de carga para suprir 
a necessidade no horário de maior 

consumo”, ressaltou Eduardo Braga.

Horário de verão
Ele adiantou que técnicos do 

Governo Federal vão analisar hoje 
a possibilidade de prorrogação do 
horário de verão. Segundo o mi-
nistro, uma reunião para decidir o 
tema está marcada para a próxima 
quinta-feira, mas o governo recebeu 
estudos adicionais e avaliará os efei-
tos que a medida poderá ter para a 
economia de energia.

“Não há definição. Estamos ana-
lisando os efeitos que isso pode ter 
do ponto de vista da economia de 
ponta de carga, já que, do ponto de 
vista energético, meio que se anula 
neste período de março a abril”, dis-
se Braga.

 O horário de verão começou no 
dia 19 de outubro para os estados das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 
acabaria no dia 22 de fevereiro.

Ministro admite campanha de 
racionalização do uso de energia

CRISE ENERGÉTICA

Dois meses após a apre-
sentação do relatório final da 
Comissão Nacional da Ver-
dade (CNV), com críticas à 
atuação do Superior Tribunal 
Militar (STM) durante os anos 
de ditadura militar no Brasil, 
a Justiça Militar da União deu 
início ontem, em Brasília, ao 
primeiro encontro com mem-
bros da comissão e da Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos. O encontro, que se-
gue até a próxima quinta-feira, 
discute o papel da Justiça Mili-
tar no Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos.

Para a presidente do 
STM, ministra Maria Elizabe-
th Rocha, o encontro, ainda 
em meio às repercussões do 
relatório da CNV, é “pedagó-
gico” e constitui uma oportu-
nidade para debater os erros 
cometidos durante a ditadura, 
mas também para relembrar 
“grandes decisões” da corte 
militar, tomadas em meio aos 
anos de chumbo, que fortale-
ceram os direitos humanos.

“Foi nesse sentido que 
busquei promover o encon-
tro, para que, ao fim, se possa 
saber quem somos: uma Jus-
tiça que sempre se inseriu no 
ramo do Poder Judiciário, que 
não é uma corte marcial, que 
nunca funcionou como tribu-
nal de exceção, que respeita 
o devir do processo legal e as 
garantias fundamentais do 
cidadão nos regimes mais du-
ros que o Brasil já vivenciou, 
e que também tem todos os 
seus recursos e decisões 
apreciados pelo Supremo 
Tribunal Federal”, Maria Eli-
zabeth.

De acordo com o vice-
-presidente da Corte In-
teramericana de Direitos 

Humanos, juiz Roberto de 
Figueiredo Caldas, direitos 
humanos e Justiça Militar não 
podem ser contrapostos, mas 
sim complementares. Juiz 
brasileiro na Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos 
no julgamento do caso da 
Guerrilha do Araguaia, Caldas 
afirmou, em palestra na aber-
tura do seminário, que as ins-
tituições militares brasileiras 
não apoiaram as atrocidades 
cometidas na ditadura.

“Estabeleceu-se uma dis-
cussão profunda sobre even-
tos que queremos ultrapassar 
e que nunca mais ocorram. 
Mas é um grande engano 
achar que as instituições mili-
tares, em sua essência, apoia-
ram aqueles atos. A estigma-
tização que alguns fazem das 
Forças Armadas, certamente 
o fazem de maneira errada”, 
discursou Caldas. “As Forças 
Armadas são instituições 
absolutamente importantes 
para o Estado contemporâ-
neo”, acrescentou.

Para a ministra de Direi-
tos Humanos, Ideli Salvatti, o 
encontro é histórico. “O Su-
perior Tribunal Militar tem a 
responsabilidade constitucio-
nal do resgate da verdade e da 
Justiça. Durante as ditaduras, 
tivemos militares que foram 
perseguidos e assassinados. 
Então, é muito importante que 
essa reunião seja um espaço 
de consolidação da democra-
cia e também de resgate da-
quilo que nunca mais quere-
mos no nosso país”, disse Ideli.

A Corte Militar “sempre 
teve atuação pautada no res-
peito aos direitos humanos”, 
disse Maria Elizabeth, que 
criticou aqueles que defen-
dem a extinção da Justiça Mi-
litar, argumentando que isso 
seria “um risco” para ao regi-
me democrático.

Direitos humanos na 
ditadura são discutidos

BRASÍLIA Repasse do 
salário-educação 
pode chegar a 
R$ 12,25 bilhões

O valor do repasse do 
salário-educação a secreta-
rias estaduais, municipais e 
distrital em 2015 pode che-
gar a R$ 12,25 bilhões, se-
gundo estimativa publicada 
hoje (9) pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) no Diário 
Oficial da União. 

O montante represen-
taria um aumento de apro-
ximadamente 12% em re-
lação ao valor repassado 
no ano passado, que foi R$ 
10,9 bilhões. Do total de re-
cursos previstos para este 
ano, R$ 5,7 bilhões devem 
ser repassados às redes es-
taduais e R$ 6,5 bilhões, às 
municipais.

O salário-educação foi 
instituído em 1964. É uma 
contribuição social destina-
da ao financiamento de pro-
gramas, projetos e ações vol-
tados para o financiamento 
da educação básica pública. 

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

gras que já foram altera-
das, como a de concessão 
do seguro-desemprego. Se-
gundo Dias, cerca de R$ 2,7 
bilhões seriam obtidos com 
o incremento da fiscaliza-
ção eletrônica. Esse tipo de 
ação aumenta o universo 
de empresas fiscalizadas, 
coibindo inadimplência 
e fraude no pagamento 
de contribuições, como o 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço).

A fiscalização eletrôni-
ca foi lançada em abril do 
ano passado. Na ocasião, 
o ministério informou que 
ela se restringiria ao pa-
gamento do FGTS. Depois, 
seria expandida para o 
cumprimento de cota de 
aprendizes, dimensiona-
mento de serviços espe-
cializados em segurança, 
prevenção de acidentes de 
trabalho, etc.

Sonegação
O governo estima que 

só no FGTS a sonegação 
seja de 7% a 8% dos valo-
res pagos, que somaram 
R$ 94 bilhões em 2013, no 
dado mais recente disponí-
vel. Segundo Dias, a fisca-
lização eletrônica também 
deve ajudar a elevar a co-

brança de multas das em-
presas que desrespeitam 
as regras trabalhistas.

O ministro ainda afirmou 
ontem que outros R$ 2,6 bi-
lhões viriam da formalização 

de 500 mil trabalhadores. 
Segundo ele, existem hoje 
cerca de 14 milhões a 15 
milhões de trabalhadores 
nessa situação. Ele não de-
talhou como vai colocar 

todo esse contingente no 
mercado formal.

Em outra frente, o Mi-
nistério vai tentar reduzir 
os gastos relacionados à 
saúde do trabalho, que 

custam algo em torno de 
R$ 70 bilhões por ano. 
“Vamos nos debruçar so-
bre as planilhas para sa-
ber o que pode ser otimi-
zado”, afirmou.

O ministro Eduardo Braga disse que o governo pode lançar uma campanha de racionamento

Ivan Richard
Da Agência Brasil

n Contas para recursos do FNDE terão 
aplicação e resgate automáticos.

n Dois terços dos recursos são des-
tinados aos Estados e Municípios para 
o financiamento de programa, projetos 
e ações voltados para a educação bá-
sica. Um terço é destinado ao Gover-
no Federal com o mesmo objetivo. Os 
Estados e Municípios recebem propor-
cionalmente ao número de alunos ma-
triculados.

n A quota estadual e municipal é deposi-
tada, mensalmente, nas contas correntes 
das Secretarias de Educação. A quota fe-
deral é destinada ao FNDE para reforçar 
o financiamento da educação básica, com 
o intuito de reduzir os desníveis socioe-
ducacionais entre Municípios e Estados.

n As estimativas por unidade da Federa-
ção e os coeficientes estão disponíveis 
no Diário Oficial da União.

Saiba Mais

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Consórcio Internacional 
de Jornalistas divulgou 
documentos sobre o caso

HSBC é denunciado por ajudar 
milionários a sonegar impostos

O banco britânico HSBC 
“ajudou” clientes ricos a evi-
tar o pagamento de milhões 
de dólares em impostos por 
meio de sua filial na Suíça.

O programa de TV Pano-
rama, da BBC, teve acesso a 
informações sobre contas de 
106 mil clientes em 203 paí-
ses vazadas em 2007 por um 
ex-funcionário do banco em 
Genebra, Herve Falciani

O HSBC disse ser “res-
ponsável por falha de contro-
le no passado” e que clientes 
se aproveitaram do sigilo 
bancário para manter contas 
não declaradas, mas afirmou 
ter mudado suas práticas e 
estar colaborando com as 
autoridades.

“Reconhecemos que os 
padrões e cultura de diligên-
cia no banco privado suíço 
do HSBC, assim como na in-
dústria como um todo, eram 
significantemente mais bai-
xos do que hoje”, a instituição 
acrescentou.

O banco agora é alvo de 
investigações nos Estados 
Unidos, na França, na Bélgica 
e na Argentina.

Mas nenhuma medida 
foi tomada até agora contra o 
banco no Reino Unido, onde 
está sua sede.

Ajuda
Manter contas em ou-

tros países não é ilegal, mas 
muitas pessoas as usam 

para esconder dinheiro das 
autoridades fiscais de seus 
países.

E, apesar de existirem 
formas legais para se pagar 
menos impostos, é ilegal es-
conder dinheiro para sone-
gar impostos.

Segundo as acusações, o 
banco não somente fez vista 
grossa para a evasão de im-
postos como também ajudou 
ativamente alguns clientes a 
violarem a lei.

Quando foram introdu-
zidas novas leis na Europa 
em 2005 obrigando bancos 
suíços a recolher impostos 
de contas não declaradas e 
repassá-los às respectivas 
autoridades fiscais, o banco 
escreveu aos clientes ofere-
cendo formas de contornar 
os tributos.

Em um caso mostrado 
no Panorama, o HSBC deu 
a uma família abastada um 
cartão de crédito interna-
cional para fazer saques 
de dinheiro não declarados 
em caixas automáticos no 
exterior.

O HSBC nega que os do-
nos das contas listadas esta-
vam evadindo impostos, mas 
autoridades francesas con-
cluíram em 2013 que 99,8% 
de seus cidadãos na lista va-
zada provavelmente pratica-
vam evasão fiscal.

Richard Brooks, ex-ins-
petor fiscal e autor de The 
Great Tax Robbery, disse: 
“Acredito que o banco tenha 
oferecido serviços de eva-
são fiscal. Eles sabiam muito 
bem que as pessoas os pro-
curavam para evitar o paga-
mento de impostos”.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2015

Mundo
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Da BBC Brasil

Roma - O governo das Filipinas 
desmentiu ontem que um grupo 
terrorista ligado à Al Qaeda tenha 
planejado um atentado contra o 
papa Francisco durante sua visita 
ao país, realizada no mês passado.   

“Não recebemos nenhum 
relatório específico nesse senti-
do, por isso acreditamos que, se 
houve um risco, era algo irrele-
vante”, declarou o porta-voz da 
Presidência da nação asiática, 

Edwin Lacierda, por meio de um 
comunicado.   

A notícia do possível atentado 
partira do ex-diretor da Polícia das 
Filipinas Getulio Napeñas Jr., sus-
penso do cargo desde o dia 25 de 
janeiro por conta de uma opera-
ção antiterrorismo fracassada.   

Segundo ele, as forças de segu-
rança haviam recebido informações 
sobre um ataque a bomba contra o 
comboio do papa que deveria ocor-
rer em 18 de janeiro, data de uma 
missa do pontífice para mais de 7 

milhões de pessoas em Manila, ca-
pital do país. O autor da ação seria 
o grupo Jemaah Islamiyah, organi-
zação ligada à Al Qaeda.   

Durante a visita de Francisco 
(entre os dias 17 e 19 do mês pas-
sado), as autoridades locais organi-
zaram um forte esquema de segu-
rança, envolvendo mais de 25 mil 
policiais e 7 mil militares. O medo 
de ataques contra Jorge Bergoglio 
fez com que serviços de telefone e 
wi-fi fossem interrompidos duran-
te sua passagem pela nação.

Filipinas nega plano contra o papa
AMEAÇA dE ATEnTAdo

Da Agência Ansa Brasil

Um grupo terrorista ligado à Al Qaeda planejava um atentado contra o papa, que visitou as Filipinas em janeiro deste ano

FOTO: Reprodução/Internet

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

As milhares de páginas de 
dados foram obtidas pelo jor-
nal francês Le Monde. Em uma 
investigação conjunta, os docu-
mentos foram repassados para 
o Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos (ICIJ, 
na sigla em inglês), ao jornal 
The Guardian, ao Panorama da 
BBC e a mais de 45 veículos de 
mídia ao redor do mundo.

Estes documentos in-
cluem dados sobre 5.549 con-
tas secretas de brasileiros, en-

tre pessoas físicas e jurídicas, 
com um saldo total US$ 7 bi-
lhões (R$ 19,5 bilhões).

O HM Revenue and Cus-
toms, departamento governa-
mental do Reino Unido equiva-
lente à Receita Federal, recebeu 
os dados em 2010 e identificou 
7 mil clientes britânicos que 
não pagaram impostos. Mas, 
quase cinco anos depois, ape-
nas um deles foi processado.

Segundo o departamento, 
cerca de 135 milhões de libras 

(R$ 540 milhões) foram pagos 
até o momento em impostos, 
juros e multas por aqueles que 
esconderam dinheiro na Suíça.

O executivo que chefiava 
o banco na época do esquema, 
Stephen Green, foi nomeado 
secretário para Comércio e 
Investimento do Reino Unido 
oito meses depois de o depar-
tamento do governo britânico 
ter recebido os documentos 
vazados e ficou nesta função 
até 2013.)

Há 5.549 contas de brasileiros

Alpinistas chilenos afir-
maram ter encontrado nos 
Andes os destroços de um 
avião que desapareceu há 54 
anos, matando 24 pessoas, 

entre elas oito jogadores e 
o treinador de um time pro-
fissional de futebol. Imagens 
da sucata do avião Douglas 
DC-3, desaparecido em 3 de 
abril de 1961, foram divul-
gadas pela televisão chilena.

Os montanhistas in-

formaram que o avião que 
transportava integrantes do 
time da primeira divisão 
chilena Green Cross, foi 
encontrado a cerca de 350 
quilômetros ao sul da ca-
pital, Santiago, e a 3,2 mil 
metros de altitude.

Avião desaparecido há 54 
anos é encontrado no Chile

ACABA o MISTÉRIo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preço para aquisição 
de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, para atender as necessidades diária da 
Secretaria de Saúde, Farmácia Popular, CEO, Vigilância em Saúde, Unidades Básicas de Saú-
de - ESF, SAMU, CAPS, UPA, OTOCLINICA, POLICLINICA e Centro de Reabilitação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e Confecção 
de fardamento para atender as necessidades do SAMU.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE - MODA-
LIDADE PRODUTO- PARA GESTÃO SUS,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CALZAVARA E VIANA LTDA - ME - R$ 58.800,00.

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO – Prefeito

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Contratação de 
pessoa física ou jurídica, para assessoria técnica de engenharia e acompanhamento dos projetos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SERVICON - SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME - R$ 56.400,00.

Sousa - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

ITS INDÚSTRIA E TRANSPORTES LTDA – EPP - CNPJ/CPF Nº 03.936.553/001-49 Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da 
Licença de Operação nº 1499/2013 em João Pessoa, 23 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Lavra de Argila de Forma Mecanizada (escavadeira) área referente ao Processo 
DNPM nº 846.221/2010 Faz. Santo André s/n no Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-000420/TEC/LO-9310

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que, em virtude de alteração do edital, se encontra aberta Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição 
de Combustíveis. Data de Abertura: 24/02/2015 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

“FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA, portadora do CNPJ Nª 08.966.925/0001-01, vem infor-
mar que requereu licença para a atividade de comercio atacadista de medicamentos e drogas de 
uso humano, tendo endereço Av. Parque, 240, Galpão 101, Distrito Industrial, João Pessoa – PB”.

THOMAZ PIRES DOS SANTOS NETO – CPF Nº 025.090.384-94, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a Licença de Operação do Imóvel, localizado na Rua José 
Matias Guedes, S/N no Lote 87 da Quadra 157, Loteamento Parque do Sol I – Gramame – João 
Pessoa – PB.

VCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.364.218/0001-04, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 240/2015 em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, DOTADA – ESGOTO SANITÁRIO FOSSA SEPTICA, 
SUMIDOURO Na(o) -  RUA SEVERINA RAMOS DE AZEVEDO, S/N – GRAMAME  Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB: Processo: 2014-006988/TEC/LO-8567.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 747/2013/PROC. N° 2012-008951 – 
Operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Queimadas = AC 250m³ = NE:08 
- Município – QUEIMADAS UF: PB: Processo: 2015-000660/TEC/LO-9367.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 751/2013/PROC. N° 2012-008603 – 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Itaporanga = AC 702m³ = NE:20 
- Município – ITAPORANGA UF: PB: Processo: 2015-000661/TEC/LI-3819.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 439/2013/PROC. N° 2013-001014 – Opera-
ção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Campina Grande = IT:12.983.349.72 = ÁREA 
3.7Ha = NE:08 - Município – CAMPINA GRANDE UF: PB: Processo: 2015-000662/TEC/LO-9368.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 249/2015, em João Pessoa, em 30 de janeiro 
de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Cadeia Pública Masculina, na Fazenda Uirapuru, 
Zona Rural, no Município de Solânea/PB.  Processo nº 2014-008789/TEC/LP-2299. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 250/2015, em João Pessoa, em 30 de janeiro de 
2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Cadeia Pública Feminina, na Fazenda Uirapuru, Zona 
Rural, no Município de Solânea/PB.  Processo nº 2014-008790/TEC/LP-2300.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO LOTE, objetivando a aquisição de materiais de construção, para execução de serviços e 
obras de diversas secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 02/03/2015 às 8:30 horas, na 
Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa 
Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 27/02/2015.

Alagoa Grande(PB), 9 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO ITEM, objetivando a aquisição de peças automotivas, para os veículos pertencentes a 
Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 26/02/2015 às 15:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 25/02/2015.

Alagoa Grande(PB), 9 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO LOTE, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do EJA Novas Turmas, 
do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Administração e dos programas sociais geridos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no dia 26/02/2015 às 
8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 25/02/2015.

Alagoa Grande(PB), 9 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS – CNPJ/CPF Nº 10.690.638/0001-55, torna público que a 
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103/2015 em João Pessoa, 8 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio 
Varejista de Material de Construção, Ferragens, Portas e Janelas (prontas). Na(o) -  RUA TABELIÃO 
JOSÉ CANDIDO DANTAS S/N – CENTRO Município:  SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE – UF: PB. 
Processo: 2014-004104/TEC/LO-7945.
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Campeão paraibano faz
o seu segundo jogo hoje
pela Copa do Nordeste
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Luxemburgo muda o 
time para a partida
contra a Cabofriense

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O meia Doda faz embaixadas observado pelos companheiros. Ele tem presença assegurada no jogo contra o Fortaleza no Presidente Vargas

Belo em busca da reabilitação
FORTALEZA X BOTAFOGO

Paraibanos dedicam vitória no vôlei a família de Potengi Lucena

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: CBV/Divulgação

Se redimir a derrota na 
estreia para o River-PI em 
casa, com uma vitória sobre 
o Fortaleza para continuar 
no páreo para a classifica-
ção à próxima fase da Copa 
do Nordeste. Este é o grande 
objetivo do Botafogo hoje às 
21h45, no Estádio Presiden-
te Vargas, abrindo a segun-
da rodada da competição. 
O Belo é o atual lanterna do 
grupo, sem nenhum ponto, 
e vai encarar o Tricolor, que 
está na segunda colocação 
do Grupo D, após o empate 
em 1 a 1 contra o Rival Ceará, 
no primeiro jogo.

Uma baixa no time pa-
raibano é a saída do atacante 
Jônatas Belusso. Ele não faz 
mais parte do elenco do Belo. 
O atleta acertou sua rescisão 
contratual com o clube on-
tem. De acordo com o clube, 
Jonatas recebeu uma pro-
posta do futebol da Coreia do 
Sul, com uma pedida salarial 
muito acima dos padrões do 
futebol brasileiro e notificou 
a diretoria.

Em relação ao confronto 
de hoje, em um levantamen-
to sobre as duas equipes na 
Copa do Nordeste, desde 
o ano de 1994, existe uma 
igualdade muito grande. As 
equipes jogaram cinco ve-
zes, com duas vitórias para 
cada lado e um empate. O 
Belo conseguiu os resultados 
com os placares mais elásti-
cos. Ambos aconteceram em 
1998. O Botafogo ganhou do 
Fortaleza por 3 a 0 em casa 
e depois 4 a 1 na capital cea-

rense. Em 2001, houve um 
empate em 1 a 1. E nos anos 
de 2002 e 2010, o Fortaleza 
levou a melhor, vencendo 
dois jogos por 1 a 0, sendo o 
primeiro na capital cearense 
e o segundo em João Pessoa.

O Botafogo jogou no úl-
timo sábado contra o Lucena 
pelo Campeonato Paraibano, 
quando venceu por 1 a 0. Os 
jogadores não tiveram tem-

po para treinar. Na reapre-
sentação no domingo, fize-
ram apenas um relaxamento 
e embarcaram ontem para 
Fortaleza. A única dúvida da 
equipe para esta partida era 
o meia Bismarck, que saiu de 
campo contundido, no jogo 
de sábado. Mas o atletas fez 
tratamento e se recuperou.

Marcelo não revelou a 
equipe titular para esta par-

tida, mas tudo indica que ele 
vai repetir o time que ven-
ceu o Lucena, sem Jonatas 
Belusso que não viajou com 
a delegação: Genivaldo, Toti, 
Roberto Dias, Carlinhos Rech 
e Alex Cazumba; Hércules, 
Guto, Doda e Bismarck; Poti-
ta e Rafael Oliveira. 

Fortaleza
O adversário do Bo-

tafogo começa a reagir na 
temporada 2015, após ter 
terminado mal a de 2014, 
com a frustração da não clas-
sificação para a Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
Fortaleza fez um desmanche 
no elenco remanescente da 
temporada. Alguns acerta-
ram seu retorno: é o caso dos 
zagueiros Genilson, Adalber-
to e Lima, do lateral direito 

Hudson, do lateral esquerdo 
Radar e do volante Corrêa. A 
princípio, Marcelo Chamus-
ca ficou à frente da equipe, 
mas acabou sendo substituí-
do por Nedo Xavier. Depois 
de alguns tropeços, como o 
empate contra o Quixadá, a 
equipe se recuperou, come-
çou a vencer seus jogos, em-
patou com o rival Ceará, na 
abertura da Copa Nordeste.

Segunda rodada

l Hoje
Salgueiro-PE x Piauí-PI
Cornélio de Barros- 19h
Fortaleza-CE   x Botafogo-PB
Presidente Vargas -21h45

l Amanhã - 11/2
América-RN  x Confiança-SE
Arena das Dunas - 16h30 
Vitória-BA  x  Serrano-BA
Manoel Barradas - 19h
Sport-PE x   Coruripe-AL
Ilha do Retiro - 19h

River-PI  x Ceará-CE
Alberto Silva - 21h20
CRB-AL   x  Bahia-BA
Rei Pelé - 21h20

l Quinta-feira - 12/2
Campinense-PB   x  Globo-RN
Amigão - 21h45  
Socorrense-SE  x    Sampaio-MA
Presidente Médici - 21h45
Sábado - 14/2
Moto Club-MA   x   Náutico-PE
Castelão - 16h20

Foram 15 anos até que um time 
paraibano fizesse a festa em casa. Na 
manhã do último domingo a espera 
acabou. Empurrados pela torcida, Ál-
varo Filho e Vitor Felipe (PB) venceram 
Bruno/Hevaldo por 2 sets a 0 (21/17, 
21/18) e conquistaram o título da etapa 
de João Pessoa (PB) do Circuito Banco 
do Brasil Open 2014/2015, disputada na 
arena montada na Praia de Cabo Bran-
co, repetindo o feito de Zé Marco/Ricar-
do (PB/BA) em 2000.

Na disputa da medalha de bronze, 
Ricardo e Emanuel (BA/PR) venceram 
Evandro/Pedro Solberg (RJ) por 2 sets 
a 1 (21/15, 18/21, 15/10) e completaram 
o pódio. Foi o primeiro título de Open 
da dupla paraibana, que voltou a jogar 
junta em outubro do ano passado, após 
um intervalo de mais de três anos. Ao 
final do jogo, ‘Alvinho’ foi eleito melhor 
jogador da final.

Com o resultado, Bruno e Hevaldo 
(AM/CE) seguem na liderança do ranking 
geral da temporada, com 2080 pontos. 
O segundo lugar agora é de Ricardo e 
Emanuel (BA/PR), que chegaram aos 
1920 pontos com a medalha de bronze. 
Na terceira colocação aparecem Jô e Léo 
Vieira (PB/DF), com 1820 pontos.

"Assim que perdemos em Fortaleza, 
sabíamos que não estávamos no nos-
so 100% e que teríamos que melhorar. 
Colocamos o foco total para essa etapa, 
vimos os erros que cometemos e fomos 
trabalhar duro. Treinamos todo dia pen-
sando em corrigir, imaginando sermos 

campeões aqui em casa. Quero agrade-
cer muito ao Álvaro. Ele é um parceiro 
de verdade, no significado da palavra, e é 
merecedor de tudo isso que está aconte-
cendo", disse Vitor Felipe, que comentou 
a força do Estado no esporte.

"A Paraíba é merecedora disso e ser 
campeão após 15 anos, repetir uma len-
da como o Zé Marco, é muito emocio-

nante. Dedico essa vitória à família do 
Popó (Potengi Lucena, ex-presidente da 
Federação Paraibana, falecido no final de 
2014) e aos familiares do Giovanni (Mar-
ques, diretor técnico de vôlei de praia da 
federação), que organizaram centenas 
de torneios aqui e nos incentivaram. Dis-
putei Sub-15, Sub-17, Sub-20 e essa esco-
la foi muito importante", completou o 

paraibano. Cada dupla campeã de uma 
etapa do Open leva para casa um prêmio 
de R$ 45 mil, além de somar 400 pontos 
no ranking geral que define o vencedor 
da temporada. Serão disputadas nove 
etapas do Circuito Banco do Brasil Open. 
Depois de João Pessoa, o CBBVP passará 
em 2015 por Recife-PE, de 6 a 8 de março, 
e Salvador-BA, de 27 a 29 de março.

Álvaro Filho e Vítor Felipe exibem o troféu ganho no Circuito BB de Vôlei de Praia. A dupla levou um prêmio de R$ 45 mil



Comissão de Arbitragem diz 
que Belo deve sair de palanque
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Como todo e qualquer campeo-
nato, a arbitragem sempre é a 
vilã dos jogos. Os dirigentes a 
escolhem para justificar o tro-
peço de suas equipes perante a 
seus torcedores, bem mais fácil 
de que analisar a atuação de sua 
equipe e os gols perdidos. Às 
vezes tem sentido o burburinho. 
A semana foi de muita reclama-
ção e não vou entrar no mérito 
porque não sou especialista 
no assunto. Sei que o Auto, 
Botafogo e Sousa reclamaram 
de árbitros em seus jogos, cada um pontuando esse ou 
aquele lance e cabe a Comissão Estadual de Arbitragem 
analisar essas reclamações e tomar decisões, afinal os 
clubes tem ou não razão de estarem reclamando tanto? 
Com a palavra o José Renato, presidente da CEAF.

Arbitragem

Campeonato começa
bem mais equilibrado
Dá para apontar um favorito ao título do Paraibano de 

2015 após seis rodadas? De forma alguma. Até porque o me-
lhor elenco da disputa, o Botafogo, ainda não engrenou, ao 
contrário, começa a deixar o seu torcedor impaciente diante 
das fracas exibições. A propósito, o Belo, por ser o time mais 
qualificado tem merecido atenção redobrada dos adversários 
que se fecham com o objetivo de perder de pouco.

Tanto Miramar como Lucena fizeram uma marca-
ção forte, dificultando as ações do time botafoguense, 
principalmente dos principais jogadores como Doda, 
Bismarck e Rafael Oliveira. Sobre Bismarck, o alto inves-
timento ainda não surtiu efeito, mas a gente sabe que 
tem qualidade e vai crescer na competição.

A dupla de Campina Grande anda empolgada, princi-
palmente o Treze que fez três jogos e já conquistou a 
sua torcida devido a qualidade dos adversários. Vencer 
Sousa e Auto Esporte, mesmo jogando em seus domí-
nios, não é tarefa fácil, mas vi jogar e posso dizer que o 
time está muito longe de ser “uma brastemp”.

De qualquer forma é bom estar de olho no Galo que 
sempre biga pelo título. Quanto ao Campinense ainda 
não o vi jogar, mas pelas informações formou um bom 
time. Não dá para fazer avaliação com vitórias sobre o 
CSP, apertada, e fácil sobre o Miramar, o lanterna da dis-
puta. Quando enfrentar um adversário mais qualificado 
poderemos ter uma noção.

Em relação aos demais clubes, gostei do Santa 
Cruz e do Auto Esporte que vão dar muito trabalho aos 
adversários até a conclusão da disputa. Atlético e Sousa 
estão longe de ser as equipes valorosas do passado. 
Lucena e Miramar parecem que ainda estão disputando 
a Segundona e o CSP, depois da reformulação do elenco, 
ainda não se acertou. De qualquer forma a competição 
está atraente e vai ser ainda mais emocionante quando 
os grandes se encontrarem ou fizerem jogos no Sertão 
contra Sousa e Atlético. Vamos aguardar!

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A isenção de taxa de admi-
nistração do Campeonato 
paraibano de 2015 para os 
clubes somente foi possível 
graças a uma parceria entre 
a TV Esporte Interativo e 
a Federação Paraibana de 
Futebol. Excelente notícia.

Parceria

O Miramar caminha a passos largos para voltar à Segunda 
Divisão depois de cinco jogos e cinco derrotas, ocupando 
a última posição. Nenhum clube consegue fazer futebol 
sem dinheiro e o Alviverde enfrenta sérias dificuldades. Vai 
tentar até a última rodada se manter na Primeira Divisão.

Na última sexta-feira, na 
sede da Federação, os clu-
bes disputantes da Pimeira 
Divisão deste ano tiveram 
uma boa notícia: não vão 
mais pagar a taxa de admi-
nistração do Campeonato 
Paraibano de 2015.

Livres de taxa

Saco de pancada

Álvaro Filho e Vítor Felipe encheram de orgulho o torce-
dor paraibano no último domingo ao vencerem a etapa 
Open do Circuito BB de Vôlei de Praia em João Pessoa. A 
última vez que a Paraíba tinha vencido esta etapa foi em 
2000 com Zé Marco e Ricardo. Parabéns à dupla!

Paraíba brilha no Circuito de Vôlei

José Renato desmente 
Botafogo de que árbitros 
querem prejudicar clube

FOTO: Geraldo Varela

O presidente da Comis-
são Estadual de Arbitragem 
da Federação Paraibana de 
Futebol, José Renato, des-
mentiu ontem que esteja 
havendo uma orientação da 
entidade para prejudicar 
alguns clubes que votaram 
contra a candidatura vence-
dora de Amadeu Rodrigues, 
nas última eleições da FPF. 
Ele disse que a acusação 
feita pelos dirigentes do Bo-
tafogo, após a vitória no úl-
timo sábado sobre o Lucena 
por 1 a 0, não procede.

“Estes dirigentes dizem 
que existe este complô, por-
que eles ainda não desarma-
ram o palanque das eleições. 
Eu nunca recebi nenhuma 
orientação para prejudicar 
esse ou aquele clube, e o que 
houve na minha opinião de 
especialista em arbitragem 
foram erros normais que 
acontecem em qualquer jogo 
de futebol. Na minha ótica, 
houve um pênalti a favor do 
Auto Esporte, contra o Sou-
sa, e das reclamações de três 
pênaltis para o Botafogo no 
jogo contra o Lucena, dois eu 
descarto totalmente de cara. 
E um, foi uma questão inter-
pretativa, no lance em que o 
atleta do Botafogo, ao meu 
ver, recebeu a falta, mas o 
juiz estava próximo ao lance 

e entendeu que não. Então, 
não posso duvidar da inter-
pretação do árbitro que es-
tava em cima do lance”, disse 
José Renato.

Em tom de ironia, José 
Renato indagou: “Por que 
ninguém reclamou da arbitra-
gem de fora na derrota do Bo-
tafogo em casa para o modes-
to River do Piauí? Só por que 
o árbitro era de fora? Se fosse 
um paraibano, iriam botar 
a culpa na arbitragem pelo 
fraco futebol apresentado. 
Conheço estes dirigentes. O 
Aldeone do Sousa, por exem-
plo, tem este tipo de compor-
tamento há 20 anos, desde 
que eu entrei para o curso de 
formação de árbitros, o dis-
curso é o mesmo”, afirmou o 
presidente da comissão.

Segundo José Renato,  
mesmo que tivesse havido 
um erro da arbitragem no 
jogo do Botafogo, não se jus-
tifica a atitude dos dirigentes 
de dizerem em entrevista o 
que disseram. Eles colocaram 
em dúvida a honestidade dos 
árbitros, e pior ainda, abor-
daram  o árbitro Emanuel Di-
niz na saída do estádio, com 
intimidações e acusações ab-
surdas. “Nós não vamos ceder 
às pressões. Os árbitros vão 
aplicar a regra, doa a quem 
doer, independentemente do 
clube que esteja jogando”, 
concluiu, dizendo que todos 
os árbitros passaram por um 
curso de reciclagem durante 
uma semana, antes de come-
çar o campeonato, e que a 
Comissão de Arbitragem está 
atenta à atuação deles.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Presidente da Comissão afirmou que árbitros foram capacitados

Dezessete gols marcaram 
a sexta rodada do Campeona-
to Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Primeira Divisão, 
no último final de semana, nas 
cinco partidas disputadas. O 
destaque ficou por conta da 
goleada de 4 a 0 aplicada pelo 
Campinense Clube no lanter-
na Miramar de Cabedelo. Ou-
tra surpresa foi o empate de 3 
a 3 entre Santa Cruz e Sousa, 
na Vila Olímpica Ivan Tomaz, 
no Valentina Figueiredo, em 
João Pessoa, quando o time 
canavieiro perdia por 2 a 0 
e virou o placar. Já o Bota-

fogo, que venceu o Lucena 
por 1 a 0, frustrou sua torci-
da, que esperava um placar 
mais elástico. Os resultados 
dos outros dois jogos foram: 
Atlético 2x2 CSP e Treze 2 x0 
Auto Esporte Clube.

Com os resultados dos úl-
timos cinco jogos, CSP e Auto 
Esporte lideram a competição, 
ambos com 10 pontos, segui-
dos de Santa Cruz e Sousa, 
com oito. Treze, sete pontos; 
Campinense e Botafogo, seis; 
Lucena e Atlético, três pontos; 
e Miramar, zero ponto, com-
pletam a classificação. Ressal-
ta-se que Campinense e Bo-
tafogo jogaram apenas duas 
vezes na competição.

O Centro Sportivo Pa-
raibano, um dos líderes do 
campeonato, terá os retornos 

de Italo (zagueiro) e Peu (vo-
lante), que cumpriram sus-
pensões automáticas para o 
confronto contra o Auto Es-
porte, na próxima quinta-fei-
ra, às 20hh, no Almeidão. Após 
o empate contra o Atlético 
de Cajazeiras (2 a 2), o Tigre 
volta as atenções para correr 
atrás de liderar isoladamen-
te a competição. Ao lado do 
adversário, com 10 pontos, 
o técnico Tazinho deve fazer 
mudanças, já que terá opções 
para escalar. 

O outro líder, Auto Es-
porte Clube, o seu treinador 
Jazon Vieira, prometeu que o 
time terá uma nova postura 
tática. Ele frisou que a equipe 
foi omissa e assistiu o Treze 
vencer o duelo (2 a 0), no úl-
timo domingo, no Estádio Pre-

sidente Vargas. “Faltou uma 
melhor postura dos jogadores 
que simplesmente deixaram o 
adversário dominar e não sou-
beram reagir”, afirmou.

Já o Treze, motivado com 
duas vitórias consecutivas, 
contra Sousa e Auto Esporte, 
ambos por 2 a 0, deseja em-
balar na disputa e focar a li-
derança da competição. Com 
sete pontos, o Galo da Borbo-
rema vai em busca de vencer 
o Lucena, amanhã, às 20h30, 
no Estádio Amigão, na Serra 
da Borborema. A primeira 
vez que o Alvinegro deixa o 
Presidente Vargas para atuar 
fora de seus domínios, con-
tra um adversário que vem 
“ferido”, após perder para o 
Botafogo (1 a 0), no último 
sábado, no Almeidão.

17 gols marcam a sexta rodada
PARAIBANO 2015

Paraibano 2015
Times PG J V E D GP GC SG
1º   CSP 10 5 3 1 1 8 5 3
2º   Auto Esporte 10 6 3 1 2 6 5 1
3º   Santa Cruz 8 6 2 2 2 9 9 0
4º   Sousa 8 6 2 2 2 7 8 -1
5º   Treze 7 3 2 1 0 5 1 4
6º   Campinense 6 2 2 0 0 6 1 5
7º   Botafogo 6 2 2 0 0 3 0 3
8º   Lucena  3 4 1 0 3 4 7 -3
9º   Atlético 3 5 0 3 2 5 7 -2
10º Miramar 0 5 0 0 5 3 13 -10

Classificação

07/2 16h Santa Cruz 3 x 3 Sousa 
 15h30 Miramar 0 x 4 Campinense 
 18h30 Lucena 0 x 1 Botafogo
08/2 16h  Treze  2 x 0  Auto Esporte
 17h Atlético 2 x 2 CSP

Últimos resultados

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

No Estádio Almeidão, o Campinense goleou o Miramar por 4 a 0

FOTO: Divulgação
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Luxemburgo sem o time ideal
flamengo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2015

Técnico segue em busca 
da melhor formação no
início do campeonato

A fase de classificação do  
Carioca tem 15 rodadas, ape-
nas três foram disputadas e 
o Flamengo tem sete pontos. 
Mesmo assim, o técnico Van-
derlei Luxemburgo já resolveu 
dar início aos testes na equipe. 
Contra a Cabofriense, amanhã, 
o treinador rubro-negro afir-
mou que irá utilizar jogadores 
pouco aproveitados até então 
visando dar ritmo de jogo e 
criar alternativas para o time 
titular para a sequência da 
temporada.

“Essa semana agora, va-
mos ver quarta-feira, sem 
menosprezar ninguém. Mas a 
ideia é fazer umas mudanças 
na equipe, colocando outros 
jogadores para adquirir ritmo 
e termos a chance de analisar. 
Vamos ver o que fazer. Ontem 
eu começei a montar, mas al-
guns jogadores vão sair, quero 

Aprendi no futebol, que os nossos di-
rigentes e técnicos quando perdem sempre 
culpam a arbitragem, e nunca reconhecem as 
falhas do seu time, ou a eficiência do adver-
sário na derrota. Claro que aqui na Paraíba 
a coisa não é diferente do restante do país. 
Venho acompanhando cuidadosamente e 
responsavelmente as reclamações de alguns 
dirigentes, sobretudo do Auto Esporte, Bota-
fogo e Sousa, que andam dizendo que estão 
sendo prejudicados deliberadamente pela 
arbitragem, porque declararam  seu voto con-
tra a atual diretoria da FPF, durante o último 
pleito, que conduziu a presidência Amadeu 
Rodrigues.

Não acredito que esteja havendo algo do 
tipo, até porque Amadeu já reiterou diversas 
vezes que agora é o presidente de todos, e 
que a eleição já terminou. Acho até comum 

que haja certos comentários, logo após um 
processo eleitoral, mas algumas reclamações 
me chamaram a atenção.

O primeiro erro de arbitragem que quero 
me referir foi um pênalti claro no jogo Sousa e 
Auto Esporte, no Sertão. O atleta do Dinossau-
ro cortou um ataque perigoso do Alvirrubro 
com o braço, todo mundo viu, menos o árbi-
tro Emanuel Diniz. A partida terminou com a 
derrota do Auto por 1 a 0. Veio o jogo Treze 
e Sousa e o presidente do Dinossauro me 
revelou que o time dele tinha sido prejudica-
do, com a não marcação de um pênalti claro, 
segundo ele. Confesso que este lance não vi.

Por último agora, e eu estava no estádio, 
vi o Botafogo ser prejudicado pelo mesmo ár-
bitro Emanuel Diniz. Pelo menos, duas bolas 
para mim, a olho nu, foram pênaltis. Confesso 
que até escrever esta coluna não tinha visto 

o lance pela televisão, nem outros que foram 
muito reclamados pela diretoria do Botafo-
go, após a vitória. Os dirigentes, exaltados, 
chamaram a atenção, pela imprensa, de um 
possível movimento interno dentro da FPF 
para prejudicar o clube e outros que não vota-
ram em Amadeu Rodrigues.

O vice-presidente do Belo e o diretor 
de futebol, Breno Moraes e Zezinho Botafo-
go, respectivamente, chegaram a pedir ao 
presidente da FPF, em entrevista dada à Rádio 
Tabajara, que procurasse saber o que estava 
havendo e que confiava nele, mas sabiam do 
que estava ocorrendo nos bastidores da FPF. 
Uma acusação muito séria, que depõe contra 
a atual administração da FPF,  e que merece 
ser averiguada e esclarecida. Cabe até uma 
retratação dos dirigentes, caso não se confir-
mem de fato as acusações.

Por fim, pessoas ligadas ao Auto Esporte 
atribuem a derrota do time para o Treze, a 
expulsão de Léo Olinda, após trocar agressões 
com um atleta do Treze, que antes o tinha 
atingido violentamente, sem ser punido com 
um cartão amarelo. Detalhe, o jogo estava 
zero a zero, até o final do primeiro tempo, 
quando o jogador do Auto Esporte foi expul-
so. Não estou dizendo que o Auto perdeu por 
isto, até porque o Treze venceu merecida-
mente, foi mais time o tempo todo, mas os 
gols só saíram após a expulsão. 

Prefiro não acreditar em má fé, como 
dizem os diretores do Botafogo. Quero crer 
que houve falhas normais, como ocorrem 
em qualquer lugar do mundo. Agora os que 
erraram e prejudicaram certas equipes, têm 
de se responsabilizados,  e só voltarem a ser 
escalados, após uma reciclagem.

A velha reclamação com a arbitragem

Ivo marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Luxemburgo continua fazendo  observações no elenco do Fla e fará amanha contra a Cabofriense

FOTOS: Reprodução/Internet

Apesar de não ter vaiado 
Maicon, como na última quar-
ta-feira, parte da torcida do São 
Paulo (mais precisamente o 
setor onde fica a principal or-
ganizada) voltou a gritar que “a 
Libertadores virou obrigação”. 
Diferentemente de alguns joga-
dores e do técnico Muricy Ra-
malho, o goleiro Rogério Ceni 
não encarou a cobrança como 
pressão a mais pela conquista 
do título que deverá disputar 
também com o Corinthians.

Na fase prévia do torneio, 
o arquirrival venceu por 4 a 0 
o jogo de ida contra o colom-
biano Once Caldas e está muito 
próximo de entrar no grupo do 
São Paulo. “Não tenha dúvida 
de que o Corinthians está, me-
recidamente, na próxima fase. 
Jogou com um a menos e teve 

personalidade. Isso mostra o 
quão competitivo é o time do 
Corinthians”, elogiou.

Caso confirme a classifica-
ção, o Corinthians será o adver-
sário do São Paulo logo na es-
treia da competição, no dia 18 
- neste caso, em Itaquera. Por 
isso é que o canto da torcida 
tricolor engrossou nos últimos 
dias. Mas a expectativa que vem 
da arquibancada para o primei-
ro encontro entre os rivais na 
história do torneio não é dife-
rente, segundo Ceni, daquela 
que sentem os atletas.

“Cobranças são naturais. 
Não é só o torcedor que quer 
conquistar a Libertadores. Eu 
quero muito e tenho certeza 
de que meus companheiros 
também. Não pense que esse 
grito ecoa apenas na nossa ar-

quibancada. Ecoa também no 
Mineirão, no estádio do Corin-
thians, no Independência, no 
Beira-Rio. Ecoa para todos os 
times brasileiros”, minimizou, 
ao lembrar que ser campeão 
não é tarefa fácil.

“A Libertadores tem mais 
de 40 anos de história. Par-
ticipamos de umas 12 ou 13 
edições. Ganhamos três vezes, 
chegamos a seis finais. Não é 
fácil vencer. É muita gente boa, 
muita gente querendo vencer”, 
frisou.

Antes de se preocupar de-
finitivamente com a Libertado-
res, contudo, o São Paulo ainda 
terá dois compromissos pelo 
Campeonato Paulista. O próxi-
mo deles também será um clás-
sico, contra o Santos, na quarta-
feira, na Vila Belmiro.

dar ritmo a outros” afirmou o 
treinador.

Dois jogadores que de-
vem figurar no time titular do 
Flamengo após esta decisão 
de Vanderlei Luxemburgo são 
o meia Gabriel e o atacante 
Eduardo da Silva. Os dois so-
freram com lesões no segun-
do semestre do ano passado, 
se recuperaram, chegaram a 
entrar em campo na partida 
diante do Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia, mas a comissão 
técnica rubro-negra resolveu 
poupá-los na sequência para 
evitar novas lesões, aprimo-
rando assim a forma física de 
ambos.

“Para o próximo jogo, 
diante da Cabofriense, prova-
velmente já tenhamos o Ga-
briel e o Eduardo da Silva. Um 
pouco depois tem a volta do 
Paulinho, mais uma semana o 
Léo Moura já pode estar den-
tro do grupo. Isso cria alterna-
tivas para o nosso esquema na 
sequência da temporada – co-
mentou.

Rogério Ceni encara com naturalidade as cobranças da torcida sobre vencer a Libertadores

Curtas

Barcelona dá a
volta por cima

Alonso e Schumi
ocultam fortunas

Corinthians viaja 
para jogo decisivo

A derrota do Barcelona para a Real 
Sociedad no início de janeiro, quando Messi 
e Neymar começaram a partida no banco 
de reservas, foi um divisor de águas no 
clube. O princípio de crise, principalmente 
de relacionamento entre o argentino e 
o técnico Luís Enrique, que estourou no 
vestiário foi deixado de lado e, desde então, 
só festa... E vitórias. Parece ser o segredo 
para a volta da boa fase dos Blaugranas. 
O Barça chegou a nove vitórias seguidas 
desde o fatídico tropeço em Anoeta, que 
mostrou ser um acidente de percurso. 
O ataque, em especial Messi e Neymar, 
subiu de produção, marcando 34 gols 
nestas partidas, com média de 3,7 por 
jogo contra 2,8 de antes da derrota no 
País Basco.

Alguns nomes do esporte podem 
ter problemas com a Fazenda. Isso 
porque uma lista com mais de 100 mil 
clientes do banco HSBC que teriam levado 
dinheiro à Suíça para ocultar fortunas foi 
divulgada. Entre eles estariam os nomes 
como o piloto espanhol Fernando Alonso, 
o heptacampeão da Fórmula 1 Michael 
Schumacher e o atacante uruguaio Diego 
Forlán. Os nomes foram obtidos por 
Hervé Falciani, ex-funcionário do banco, 
que colabora com a Justiça desde 
2009. O total do dinheiro movimentado 
para o país teria ultrapassou a marca 
de US$ 100 bilhões (R$ 280 bilhões). 
E os valores, enviados para o banco na 
Suíça entre 2005 e 2007, nem sempre 
foram declarados.

Depois de vencer o Dérbi 
no último domingo, o Corinthians 
embarcou por volta de 2h30 da 
madrugada de ontem rumo a 
Manizales (COL), onde enfrenta 
amanhã o Once Caldas, pelo 
duelo de volta da primeira fase 
da Libertadores. A delegação, no 
entanto, enfrentou um problema: por 
conta do mau tempo, o Aeroporto de 
Pereira, cidade próxima a Manizales, 
ficou fechado. A chegada - prevista 
para 14h de Brasília - atrasou em 
cerca de duas horas. A equipe 
alvinegra teve de esperar cinco 
horas no Aeroporto de Bogotá (COL), 
que foi a primeira parada saindo do 
Aeroporto de Guarulhos. O trajeto 
posterior é para a cidade de Pereira, 
de ônibus.

Tricolor deve enfrentar o Timão
lIBeRTaDoReS

Thalles reforça o Vasco
Pela primeira vez des-

de que iniciou o trabalho no 
Vasco o técnico Doriva terá 
um centroavante à dispo-
sição. Isso porque na tarde 
de ontem o atacante Thalles 
será reintegrado ao elenco, 
após quase 50 dias com a Se-
leção Brasileira Sub-20. Ele 
será avaliado pelo Caprres 
(Centro Avançado de Pre-
venção, Reabilitação e Ren-
dimento Esportivo) e, se 
liberado, já pode enfrentar 
o Macaé, nesta quinta-feira, 
Às 19h30, em São Januário, 
pela quarta rodada do Cam-
peonato Carioca.

Botafogo
O Botafogo ainda não 

pôde oficializar a contrata-
ção do lateral direito Luís 
Ricardo por causa de um 
imbróglio com o São Paulo. 
O jogador já treina no Glo-
rioso há alguns dias, mas 
não foi apresentado à tor-
cida porque o Tricolor Pau-
lista ainda precisa liberar o 
empréstimo. A expectativa, 
porém, é de que a situação 
seja resolvida nos próximos 
dias, e, assim, o jogador 
possa ser oficializado como 
reforço no Alvinegro.

O que dificulta a libera-
ção por parte do São Paulo 
é que o Botafogo ainda luta 
para não sair no prejuízo 

no caso do meia Daniel. O 
jogador deixou o Glorio-
so via Justiça, por causa 
de salários atrasados, ano 
passado, e assinou com o 
Tricolor. 

Fluminense
Marlone chegou ao 

Fluminense como grande 
contratação, mas fez ape-
nas no domingo a estreia 
como titular da equipe. Ele 
entrou na vaga de Wágner, 
que saiu por lesão. Porém, 
existe a chance de que o 
camisa 10 volte ao time na 
próxima rodada. Questio-
nado sobre a permanência 
do recém-chegado, o técni-
co Cristovão Borges come-
morou a boa fase do joga-
dor e falou em achar lugar 
para todos que estão bem.

“Ainda não deu tempo 
(de pensar no time titular). 
Mas, quando os caras jo-
gam bem assim, a gente dá 
um jeito e acha lugar pra 
todo mundo. Enquanto ele 
está bem, não tem proble-
ma. Ruim é quando falta. 
Mas estando bem, a gente 
dá um jeito de botar todo 
mundo pra jogar” destacou.

Capitão ídolo da torci-
da tricolor, o atacante Fred 
marcou o primeiro gol do 
Fluminense na vitória so-
bre o Bangu. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: 
Aquisição de Medicamentos Básicos para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Uiraúna; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
830.693,60. 

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015 
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Básicos para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Uiraúna. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015. 
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 
33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE - FMSPMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2100 - MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA 
COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 - 
MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE 
SAUDE 10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 
- MEDICAMENTOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS POSTOS MEDICOS E 
UNIDADES BASICA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e: 
CT Nº 00001/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 830.693,60 

  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2015 

  
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
do Fundo Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre 
Claudino - Centro - Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal 
nº 025/2013, de 09 de Dezembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas 
legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00001/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
Medicamentos Básicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 
Uiraúna, conforme lista da REMUNE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68. 
  
VENCEDOR: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA 
CNPJ: 02.977.362/0001-62 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Acetilcisteína inj. uniao quimica amp 50 6,84 342,00 
2 Aciclovir 200 mg pratti-

donaduzzi 
COMP. 2000 0,20 400,00 

3 Aciclovir pomada pratti-
donaduzzi 

bg 100 4,45 445,00 

4 Ácido acetilsalicílico 100 mg sobral COMP. 60000 0,03 1.800,00 
5 Ácido acetilsalicílico 500mg sobral COMP. 12000 0,06 720,00 
6 Ácido fólico 5mg hipolabor COMP. 25000 0,09 2.250,00 
7 acido tranexâmico inj. ems amp 150 6,10 915,00 
8 adrenalina inj. hipolabor amp 300 2,50 750,00 
9 agua bidestilada 10ml inj. samtec amp 3000 0,25 750,00 
10 Albendazol 40 mg/ml pratti-

donaduzzi 
susp. 600 1,95 1.170,00 

11 Albendazol 400mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 2500 0,72 1.800,00 

12 Alendronato de sódio 10mg ucifarma COMP. 2000 0,37 740,00 
13 Alendronato de sódio 70mg ucifarma COMP. 5000 1,90 9.500,00 
14 Alopurinol 100mg medley COMP. 2000 0,16 320,00 
15 Alopurinol 300mg medley COMP. 2000 0,33 660,00 
16 ambroxol xpe adulto pratti-

donaduzzi 
fr 1000 3,20 3.200,00 

17 ambroxol xpe infantil pratti-
donaduzzi 

fr 1000 2,80 2.800,00 

18 amicacina 100mg inj. novafarma amp 100 2,25 225,00 
19 amicacina 500mg inj. novafarma amp 100 2,70 270,00 
20 amilorida +hidroclorotiazida 

2,5mg + 25mg 
neoquimica COMP. 5000 0,29 1.450,00 

21 aminofilina inj. hipolabor amp 100 1,70 170,00 
22 Amiodarona, cloridrato de 

200mg 
hipolabor COMP. 500 0,48 240,00 

23 Amiodarona, cloridrato de 
200mg inj. 

hipolabor amp 300 5,70 1.710,00 

24 Amoxicilina 500mg royton COMP. 30000 0,23 6.900,00 
25 Amoxicilina 50mg/ml multilab susp. 1000 3,50 3.500,00 
26 Amoxicilina + clavulanato de 

potássio 500mg/125mg 
glaxon COMP. 3000 2,64 7.920,00 

27 Amoxicilina + clavulanato de 
potássio 50mg/ 12,5ml 

glaxon susp. 300 25,60 7.680,00 

28 ampicilina 1g inj. teuto amp 1000 6,80 6.800,00 
29 ampicilina 250mg/5ml susp. pratti-

donaduzzi 
susp. 1000 3,50 3.500,00 

30 ampicilina 500mg teuto COMP. 10000 0,24 2.400,00 
31 Anlodipino, besilato de 5mg geolab COMP. 2000 0,10 200,00 
32 Anlodipino, besilato de 10mg geolab COMP. 2000 0,12 240,00 
33 Atenolol 25 mg pratti-

donaduzzi 
COMP. 30000 0,08 2.400,00 

34 Atenolol 50 mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 20000 0,10 2.000,00 

35 Atenolol 100 mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 3000 0,35 1.050,00 

36 Atenolol + clortalidona 50 mg+ 
12,5mg 

pratti-
donaduzzi 

COMP. 500 1,10 550,00 

37 atropina inj. hipolabor amp 200 0,95 190,00 
38 Azitromicina 40mg/ml pharlab susp. 1000 7,80 7.800,00 
39 Azitromicina 500mg pharlab COMP. 10000 1,10 11.000,00 
40 Benzilpenicilina benzatina 

600mg 
teuto amp 500 3,50 1.750,00 

41 Benzilpenicilina benzatina 
1200 mg 

teuto amp 1500 4,50 6.750,00 

42 Benzilpenicilina procaína + 
Benzilpenicilina potás-sica 
300mg + 100mg 

teuto amp 2000 3,50 7.000,00 

43 benzoato de benzila 0,25% sobral fr 100 3,10 310,00 
44 bicarbonato de sodio 8,4% inj. farmace amp 200 0,90 180,00 
45 bisacodil 5mg sobral COMP. 500 0,27 135,00 
46 brometo de n- 

butilescopolamina + dipirona 
comp. 

hipolabor COMP. 2000 0,72 1.440,00 

47 brometo de n- 
butilescopolamina + dipirona 
gotas 

hipolabor fr 5000 3,80 19.000,00 

48 brometo de n- 
butilescopolamina + dipirona 
inj. 

hipolabor amp 500 3,80 1.900,00 

49 brometo de n- 
butilescopolamina inj. 

hipolabor amp 200 3,40 680,00 

50 bromidarto de fenoterol 10ml 
gotas 

pratti-
donaduzzi 

fr 200 3,35 670,00 

51 bromoprida inj. hipolabor amp 100 2,40 240,00 
52 Captopril 12,5 mg vitapan COMP. 30000 0,03 900,00 
53 Captopril 25 mg vitapan COMP. 200000 0,05 10.000,00 
54 Captopril 50 mg vitapan COMP. 30000 0,07 2.100,00 
55 Carbonato de cálcio 1250mg tks COMP. 3000 0,15 450,00 
56 Carbonato de cálcio + 

colecalciferol 500mg + 400mg 
sanofi-aventis COMP. 2000 0,09 180,00 

57 Carvedilol 3,125 mg ems COMP. 3000 0,45 1.350,00 
58 Carvedilol 6,25mg ems COMP. 3000 0,55 1.650,00 
59 Carvedilol 12,5mg ems COMP. 3000 0,62 1.860,00 
60 Carvedilol 25 mg ems COMP. 3000 1,05 3.150,00 
61 Cefalexina (sódica ou 

cloridrato) 500mg 
teuto COMP. 20000 0,32 6.400,00 

62 Cefalexina (sódica ou 
cloridrato) 50mg/ml 

teuto susp. 1000 4,80 4.800,00 

63 cefalotina 1g inj. celofarma amp 1000 11,75 11.750,00 
64 ceftrixona 1g inj. celofarma amp 2000 12,75 25.500,00 
65 Cetoconazol 200mg pratti-

donaduzzi 
COMP. 5000 0,27 1.350,00 

66 Cetoconazol creme 
dermatologico 20mg 

pratti-
donaduzzi 

bg 1000 3,75 3.750,00 

67 Cetoconazol xampu 2% pratti-
donaduzzi 

fr 500 5,90 2.950,00 

68 cimetidina 200mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 2000 0,10 200,00 

69 cimetidina 300mg inj. hipolabor amp 500 1,40 700,00 
70 cinarizina 25mg sanval COMP. 3000 0,15 450,00 
71 cinarizina 75mg sanval COMP. 3000 0,20 600,00 
72 Ciprofloxacino, cloridrato de 

200mg inj. 
fresenius amp 100 5,00 500,00 

73 Ciprofloxacino, cloridrato de 
500mg 

pratti-
donaduzzi 

COMP. 10000 0,33 3.300,00 

74 clindamicina 300mg inj. teuto amp 100 2,55 255,00 
75 clopidogrel 75mg medley COMP. 500 1,60 800,00 
76 clor. de bupivacaína 0,5% 

s/vaso 10ml 
cristalia amp 20 26,00 520,00 

77 Cloranfenicol 1g inj. novafarma amp 100 5,40 540,00 
78 Cloranfenicol, palmitato de 

25mg/ml 
teuto susp. 1000 5,40 5.400,00 

79 Cloreto de potassio 19,1% inj. isofarma amp 200 0,37 74,00 
80 Cloreto de sódio 0,9% sol. 

Nasal 
hipolabor fr 1000 1,85 1.850,00 

81 Cloreto de sódio 20% inj. 10ml isofarma amp 200 0,37 74,00 
82 clortalidona 12,5mg ems COMP. 2000 0,50 1.000,00 
83 complexo b inj. hypofarma amp 1000 1,70 1.700,00 
84 complexo polivitaminico xpe medquimica fr 1500 2,75 4.125,00 
85 complexo polivitaminico comp. medquimica COMP. 5000 0,13 650,00 
86 complexo polivitaminico gts. medquimica fr 500 3,00 1.500,00 
87 deslanosideo 0,2mg/ml inj. uniao quimica amp 200 2,75 550,00 
88 Dexametasona 4mg hipolabor COMP. 2000 0,03 60,00 
89 Dexametasona 0,1 mg/ml hipolabor susp. 600 2,35 1.410,00 
90 Dexametasona 0,1% hipolabor bg 1200 1,70 2.040,00 
91 Dexametasona 2mg inj. hipolabor amp 200 2,10 420,00 
92 Dexametasona 4mg inj. hipolabor amp 500 2,30 1.150,00 
93 Dexclorfeniramina, maleato de 

2mg 
pratti-
donaduzzi 

COMP. 12000 0,12 1.440,00 

94 Dexclorfeniramina, maleato de 
0,4mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

susp. 1000 2,10 2.100,00 

95 Dexclorfeniramina, maleato de 
0,4mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

xpe 1000 2,10 2.100,00 

96 diclofenaco potassico 50mg hipolabor COMP. 15000 0,08 1.200,00 
97 diclofenaco potassico 50mg 

inj. 
hipolabor amp 500 1,35 675,00 

98 diclofenaco resinato 15mg/ml 
gts. 

hipolabor fr 500 3,50 1.750,00 

99 diclofenaco sodico 50mg hipolabor COMP. 20000 0,08 1.600,00 
100 diclofenaco sodico 50mg inj. hipolabor amp 500 1,35 675,00 
101 Digoxina 0,25 mg vitapan COMP. 10000 0,10 1.000,00 
102 dimenidrato inj. pharlab amp 500 3,00 1.500,00 
103 dimenidrato comp. pharlab COMP. 1000 0,55 550,00 
104 dimenidrato gts. uniao quimica fr 200 8,15 1.630,00 
105 Dipirona sódica 500mg/ml gts. sobral fr 10000 0,95 9.500,00 
106 Dipirona sódica 500mg/ml sol. 

Oral 120ml 
geolab fr 30000 3,00 90.000,00 

55 Carbonato de cálcio 1250mg tks COMP. 3000 0,15 450,00 
56 Carbonato de cálcio + 

colecalciferol 500mg + 400mg 
sanofi-aventis COMP. 2000 0,09 180,00 

57 Carvedilol 3,125 mg ems COMP. 3000 0,45 1.350,00 
58 Carvedilol 6,25mg ems COMP. 3000 0,55 1.650,00 
59 Carvedilol 12,5mg ems COMP. 3000 0,62 1.860,00 
60 Carvedilol 25 mg ems COMP. 3000 1,05 3.150,00 
61 Cefalexina (sódica ou 

cloridrato) 500mg 
teuto COMP. 20000 0,32 6.400,00 

62 Cefalexina (sódica ou 
cloridrato) 50mg/ml 

teuto susp. 1000 4,80 4.800,00 

63 cefalotina 1g inj. celofarma amp 1000 11,75 11.750,00 
64 ceftrixona 1g inj. celofarma amp 2000 12,75 25.500,00 
65 Cetoconazol 200mg pratti-

donaduzzi 
COMP. 5000 0,27 1.350,00 

66 Cetoconazol creme 
dermatologico 20mg 

pratti-
donaduzzi 

bg 1000 3,75 3.750,00 

67 Cetoconazol xampu 2% pratti-
donaduzzi 

fr 500 5,90 2.950,00 

68 cimetidina 200mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 2000 0,10 200,00 

69 cimetidina 300mg inj. hipolabor amp 500 1,40 700,00 
70 cinarizina 25mg sanval COMP. 3000 0,15 450,00 
71 cinarizina 75mg sanval COMP. 3000 0,20 600,00 
72 Ciprofloxacino, cloridrato de 

200mg inj. 
fresenius amp 100 5,00 500,00 

73 Ciprofloxacino, cloridrato de 
500mg 

pratti-
donaduzzi 

COMP. 10000 0,33 3.300,00 

74 clindamicina 300mg inj. teuto amp 100 2,55 255,00 
75 clopidogrel 75mg medley COMP. 500 1,60 800,00 
76 clor. de bupivacaína 0,5% 

s/vaso 10ml 
cristalia amp 20 26,00 520,00 

77 Cloranfenicol 1g inj. novafarma amp 100 5,40 540,00 
78 Cloranfenicol, palmitato de 

25mg/ml 
teuto susp. 1000 5,40 5.400,00 

79 Cloreto de potassio 19,1% inj. isofarma amp 200 0,37 74,00 
80 Cloreto de sódio 0,9% sol. 

Nasal 
hipolabor fr 1000 1,85 1.850,00 

81 Cloreto de sódio 20% inj. 10ml isofarma amp 200 0,37 74,00 
82 clortalidona 12,5mg ems COMP. 2000 0,50 1.000,00 
83 complexo b inj. hypofarma amp 1000 1,70 1.700,00 
84 complexo polivitaminico xpe medquimica fr 1500 2,75 4.125,00 
85 complexo polivitaminico comp. medquimica COMP. 5000 0,13 650,00 
86 complexo polivitaminico gts. medquimica fr 500 3,00 1.500,00 
87 deslanosideo 0,2mg/ml inj. uniao quimica amp 200 2,75 550,00 
88 Dexametasona 4mg hipolabor COMP. 2000 0,03 60,00 
89 Dexametasona 0,1 mg/ml hipolabor susp. 600 2,35 1.410,00 
90 Dexametasona 0,1% hipolabor bg 1200 1,70 2.040,00 
91 Dexametasona 2mg inj. hipolabor amp 200 2,10 420,00 
92 Dexametasona 4mg inj. hipolabor amp 500 2,30 1.150,00 
93 Dexclorfeniramina, maleato de 

2mg 
pratti-
donaduzzi 

COMP. 12000 0,12 1.440,00 

94 Dexclorfeniramina, maleato de 
0,4mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

susp. 1000 2,10 2.100,00 

95 Dexclorfeniramina, maleato de 
0,4mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

xpe 1000 2,10 2.100,00 

96 diclofenaco potassico 50mg hipolabor COMP. 15000 0,08 1.200,00 
97 diclofenaco potassico 50mg 

inj. 
hipolabor amp 500 1,35 675,00 

98 diclofenaco resinato 15mg/ml 
gts. 

hipolabor fr 500 3,50 1.750,00 

99 diclofenaco sodico 50mg hipolabor COMP. 20000 0,08 1.600,00 
100 diclofenaco sodico 50mg inj. hipolabor amp 500 1,35 675,00 
101 Digoxina 0,25 mg vitapan COMP. 10000 0,10 1.000,00 
102 dimenidrato inj. pharlab amp 500 3,00 1.500,00 
103 dimenidrato comp. pharlab COMP. 1000 0,55 550,00 
104 dimenidrato gts. uniao quimica fr 200 8,15 1.630,00 
105 Dipirona sódica 500mg/ml gts. sobral fr 10000 0,95 9.500,00 
106 Dipirona sódica 500mg/ml sol. 

Oral 120ml 
geolab fr 30000 3,00 90.000,00 

107 Dipirona sódica 500mg comp. pratti-
donaduzzi 

COMP. 250 0,12 30,00 

108 Dipirona sódica 1g inj. hipolabor amp 1000 1,45 1.450,00 
109 dobutamina inj. hipolabor amp 100 7,75 775,00 
110 dopamina inj. hipolabor amp 100 1,38 138,00 
111 efedrina 50mg inj. hipolabor amp 200 4,00 800,00 
112 Enalapril, maleato de 5mg geolab COMP. 20000 0,10 2.000,00 
113 Enalapril, maleato de 10mg geolab COMP. 20000 0,10 2.000,00 
114 Enalapril, maleato de 20mg geolab COMP. 15000 0,13 1.950,00 
115 enoxiparina 20mg inj. cristalia amp 50 28,00 1.400,00 
116 enoxiparina 40mg inj. cristalia amp 50 34,00 1.700,00 
117 enoxiparina 60mg inj. cristalia amp 50 44,00 2.200,00 
118 Eritromicina, estearato de 

500mg 
hipolabor COMP. 5000 0,70 3.500,00 

119 Eritromicina, estearato de 
50mg/ml 

hipolabor susp. 600 5,80 3.480,00 

120 Espironolactona 25 mg hipolabor COMP. 5000 0,25 1.250,00 
121 Espironolactona 50 mg hipolabor COMP. 5000 0,35 1.750,00 
122 Espironolactona 100mg hipolabor COMP. 5000 0,55 2.750,00 
123 Estriol 0,1% pratti-

donaduzzi 
bg 200 27,50 5.500,00 

124 etilefrina inj. buker amp 50 2,70 135,00 
125 Etinilestradiol + levonorgestrel 

0,03 mg+ 0,15mg 
pratti-
donaduzzi 

COMP. 2000 0,15 300,00 

126 Fluconazol 100mg hipolabor COMP. 1000 0,85 850,00 
127 Fluconazol 150mg hipolabor COMP. 1000 0,85 850,00 
128 fosf. Dissodic. + diprop. De 

betametasona inj. 
pharlab amp 100 5,90 590,00 

129 Furosemida 40mg hipolabor COMP. 30000 0,08 2.400,00 
130 Furosemida 20mg inj. hipolabor amp 500 1,90 950,00 
131 gentamicina 10mg inj. hipolabor amp 100 1,60 160,00 
132 gentamicina 20mg inj. hipolabor amp 100 1,70 170,00 
133 gentamicina 40mg inj. hipolabor amp 200 1,75 350,00 
134 gentamicina 80mg inj. hipolabor amp 300 1,90 570,00 
135 ginkgo biloba 80mg multilab COMP. 500 0,45 225,00 
136 Glibenclamida 5mg sobral COMP. 70000 0,06 4.200,00 
137 Glicerina 12% 500ml fresenius amp 12 8,50 102,00 
138 Glicose 50% inj. equiplex amp 600 0,45 270,00 
139 Glicerol 120mg/ml cimed fr 12 17,80 213,60 
140 Glicerol 72mg cimed COMP. 200 4,50 900,00 
141 gluconato de calcio 50% inj. hipolabor amp 100 9,75 975,00 
142 Hidroclorotiazida 12,5mg geolab COMP. 150000 0,05 7.500,00 
143 Hidroclorotiazida 25mg geolab COMP. 150000 0,05 7.500,00 
144 Hidroclorotiazida 50mg geolab COMP. 150000 0,06 9.000,00 
145 Hidrocortisona, acetato de 1% hipolabor bg 50 6,90 345,00 
146 Hidrocortisona 100mg inj. hipolabor amp 500 6,80 3.400,00 
147 Hidrocortisona 500mg inj. hipolabor amp 500 13,29 6.645,00 
148 Hidróxido de magnésio + 

hidróxido de alumínio 35,6mg 
+ 37mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

susp. 1000 2,75 2.750,00 

149 Hidróxido de magnésio + 
hidróxido de alumínio 200mg + 
200mg 

pratti-
donaduzzi 

COMP. 1000 0,25 250,00 

150 Hidróxizina susp. oral geolab fr 200 12,60 2.520,00 
151 Ibuprofeno 20mg/ml geolab susp. 1000 3,80 3.800,00 
152 Ibuprofeno 300mg geolab COMP. 20000 0,12 2.400,00 
153 Ibuprofeno 600mg geolab COMP. 20000 0,14 2.800,00 
154 iodeto de potassio xpe sobral fr 1000 3,00 3.000,00 
155 Ipratrópio, brometo de 

0,25mg/ml 
pratti-
donaduzzi 

fr 100 2,30 230,00 

156 Isossorbida, dinitrato de 5mg sanval COMP. 5000 0,18 900,00 
157 Isossorbida, dinitrato de 10mg sanval COMP. 5000 0,20 1.000,00 
158 Isossorbida, dinitrato de 20mg sanval COMP. 5000 0,25 1.250,00 
159 Isossorbida, mononitrato de 

40mg 
sanval COMP. 1000 0,60 600,00 

160 Isossorbida, mononitrato inj. hipolabor amp 50 2,20 110,00 
161 Ivermectina 6mg vitapan COMP. 1000 1,90 1.900,00 
162 kollagenase pomada 30g cristalia bg 600 28,50 17.100,00 
163 Levodopa + benzerazida teuto COMP. 3000 1,95 5.850,00 

100mg + 25 mg 
164 Levodopa + carbidopa 250mg 

+ 25mg 
teuto COMP. 3000 1,05 3.150,00 

165 Levodopa + carbidopa 100mg 
+ 25mg 

teuto COMP. 3000 0,99 2.970,00 

166 Levodopa + carbidopa 50mg + 
125mg 

teuto COMP. 3000 0,99 2.970,00 

167 L e v o n o rg e s t r e l 1,5mg uniao quimica COMP. 500 4,80 2.400,00 
168 Lidocaína, cloridrato de 2 % 

gel 
hipolabor bg 500 3,85 1.925,00 

169 Lidocaína, cloridrato de 
100mg/ml 

hipolabor fr 200 95,00 19.000,00 

170 Lidocaína, cloridrato de 2% 
c/vaso 

hipolabor fr 50 5,40 270,00 

171 Lidocaína, cloridrato spray cristalia fr 10 95,00 950,00 
172 Loperamida 2mg globo COMP. 2000 0,09 180,00 
173 Loratadina 10mg geolab COMP. 5000 0,19 950,00 
174 Loratadina 1mg/ml geolab susp. 600 4,85 2.910,00 
175 Losartana potássica 50mg uniao quimica COMP. 30000 0,24 7.200,00 
176 Losartana potássica 100mg uniao quimica COMP. 15000 0,40 6.000,00 
177 manitol sol. 20% 250 ml fresenius fr 200 10,50 2.100,00 
178 Mebendazol 100mg sanval COMP. 10000 0,08 800,00 
179 Mebendazol 20mg/ml sobral susp. 1000 1,30 1.300,00 
180 meloxican 15mg comp. pratti-

donaduzzi 
COMP. 500 1,25 625,00 

181 mesilato de doxazosina 2mg medley COMP. 100 1,95 195,00 
182 mesilato de doxazosina 4mg medley COMP. 100 2,90 290,00 
183 Metformina, cloridrato de 

500mg 
geolab COMP. 30000 0,18 5.400,00 

184 Metformina, cloridrato de 
850mg 

geolab COMP. 50000 0,18 9.000,00 

185 Metildopa 250mg tks COMP. 5000 0,27 1.350,00 
186 Metildopa 500mg tks COMP. 5000 0,45 2.250,00 
187 metilergometrina 0,2% inj. uniao quimica amp 200 2,68 536,00 
188 metil prednisolona 125mg inj. uniao quimica amp 100 12,30 1.230,00 
189 metil prednisolona 500mg inj. uniao quimica amp 100 21,30 2.130,00 
190 Metoclopramida, cloridrato de 

10mg 
hipolabor amp 500 0,60 300,00 

191 Metoclopramida, cloridrato de 
5mg/ml 

hipolabor fr 300 0,15 45,00 

192 Metoclopramida, cloridrato de 
4mg 

hipolabor COMP. 500 1,15 575,00 

193 Metronidazol 250mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 15000 0,13 1.950,00 

194 Metronidazol 400mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 10000 0,27 2.700,00 

195 Metronidazol 10% gel pratti-
donaduzzi 

bg 2000 7,00 14.000,00 

196 Metronidazol 
(benzoilmetronidazol) 40mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

susp. 100 3,50 350,00 

197 Miconazol, nitrato de 2% teuto COMP. 500 2,41 1.205,00 
198 Miconazol, nitrato de 2% 

creme vaginal 
teuto bg 1000 7,30 7.300,00 

199 Miconazol, nitrato de 2% loção teuto bg 300 2,80 840,00 
200 neomicina + bacitracina 

pomada 
hipolabor bg 1000 1,85 1.850,00 

201 neostigmina inj. uniao quimica amp 100 2,35 235,00 
202 nifedipino 10 mg geolab COMP. 4500 0,15 675,00 
203 nifedipino 20 mg geolab COMP. 4500 0,15 675,00 
204 nimesulida 100mg geolab COMP. 15000 0,15 2.250,00 
205 nimesulida 50mg/ml sol. Oral sanval fr 600 2,80 1.680,00 
206 nimodipino 30mg vitapan COMP. 3000 0,65 1.950,00 
207 Nistatina 100.000 UI ml teuto susp. 600 4,00 2.400,00 
208 Nistatina creme vaginal teuto bg 2000 7,70 15.400,00 
209 nitrofurazona pomada pratti-

donaduzzi 
pt 100 14,50 1.450,00 

210 Noretisterona, enantato de + 
estradiol, valerato de 50mg + 
5mg 

cifarma fr 60 22,70 1.362,00 

211 norepinefrina 8mg inj. novafarma amp 100 5,80 580,00 

212 norfloxacino 400mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 3000 0,24 720,00 

213 Óleo mineral 100ml natulab COMP. 100 3,70 370,00 
214 Omeprazol 10mg hipolabor COMP. 20000 0,15 3.000,00 
215 Omeprazol 20mg hipolabor COMP. 40000 0,16 6.400,00 
216 Omeprazol 40mg inj. hipolabor amp 100 12,75 1.275,00 
217 ondasetrona 4mg inj. hipolabor amp 500 2,10 1.050,00 
218 ondasetrona 8mg inj. hipolabor amp 500 2,60 1.300,00 
219 oxacilina 500mg inj. novafarma amp 200 6,80 1.360,00 
220 oxitocina inj. uniao quimica amp 200 2,45 490,00 
221 pantoprazol 40mg eurofarma COMP. 500 1,15 575,00 
222 Paracetamol + carisoprodol + 

diclofenaco comp. 
neoquimica COMP. 1000 0,27 270,00 

223 Paracetamol 500mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 20000 0,09 1.800,00 

224 Paracetamol 750mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 20000 0,12 2.400,00 

225 Paracetamol 200mg/ml teuto GOTAS 6000 1,30 7.800,00 
226 Pasta d' água rioquimica COMP. 50 4,75 237,50 
227 penicilina critalina 5000UI inj. novafarma amp 100 11,75 1.175,00 
228 pentoxifilina 400mg teuto COMP. 1000 1,00 1.000,00 
229 Permanganato de potássio 

100mg 
mariol fr 100 0,07 7,00 

230 Permanganato de potássio 
400mg 

mariol COMP. 1000 0,10 100,00 

231 Permetrina 1% multilab fr 150 5,60 840,00 
232 Permetrina 5% multilab fr 150 9,60 1.440,00 
233 piroxican 20 mg geolab COMP. 4500 0,15 675,00 
234 polivitaminas xpe quimifar fr 1000 2,75 2.750,00 
235 Prednisolona, fostato sódico 

de 1,34mg/ml 
pratti-
donaduzzi 

fr 200 6,65 1.330,00 

236 Prednisona 5mg pratti-
donaduzzi 

COMP. 5000 0,13 650,00 

237 Prednisona 20mg pratti-
donaduzzi 

amp 5000 0,19 950,00 

238 prolopa 200mg + 50 mg roche COMP. 15000 2,25 33.750,00 
239 Prometazina, cloridrato de 

25mg 
cristalia COMP. 40000 0,16 6.400,00 

240 Prometazina, cloridrato de 
25mg/ml 

cristalia amp 500 2,00 1.000,00 

241 Propranolol, cloridrato de 
10mg 

sanval COMP. 2000 0,15 300,00 

242 Propranolol, cloridrato de 
40mg 

sanval COMP. 20000 0,04 800,00 

243 Ranitidina, cloridrato de 
150mg 

hipolabor COMP. 5000 0,13 650,00 

244 Ranitidina, cloridrato de 
150mg inj. 

hipolabor amp 300 1,29 387,00 

245 rifampicina spray natulab fr 120 5,75 690,00 
246 sacharomyces boulardi comp. cifarma COMP. 500 1,75 875,00 
247 sacharomyces boulardi env. cifarma env. 200 4,00 800,00 
248 Sais para reidratação oral pratti-

donaduzzi 
env. 6000 0,90 5.400,00 

249 Salbutamol, sulfato de 5mg/ml pratti-
donaduzzi 

liq 1000 1,90 1.900,00 

250 secnidazol 1000mg pharlab COMP. 500 0,85 425,00 
251 simeticona 40mg hipolabor COMP. 5000 0,12 600,00 
252 simeticona 75mg/ml gts. hipolabor fr 500 1,80 900,00 
253 Sinvastatina 10mg geolab COMP. 10000 0,14 1.400,00 
254 Sinvastatina 20mg geolab COMP. 20000 0,16 3.200,00 
255 Sinvastatina 40mg geolab bg 15000 0,25 3.750,00 
256 soro fisiologico 0,9% 100ml fresenius amp 500 3,00 1.500,00 
257 soro fisiologico 0,9% 500ml fresenius amp 3000 3,65 10.950,00 
258 soro glico - fisiologico 500ml fresenius amp 3000 4,10 12.300,00 
259 soro glicosado 5% 500ml fresenius amp 3000 3,90 11.700,00 
260 soro ringer com lactato fresenius amp 3000 4,75 14.250,00 
261 Sulfadiazina de prata 1% pratti-

donaduzzi 
pote 50 37,00 1.850,00 

262 Sulfametoxazol + trimetoprima 
400mg + 80mg 

pratti-
donaduzzi 

susp. 1000 1,90 1.900,00 

263 Sulfametoxazol + trimetoprima 
40mg+ 8mg/ml 

pratti-
donaduzzi 

COMP. 20000 0,13 2.600,00 

264 Sulfato ferroso 40mg pratti-
donaduzzi 

fr 500 1,70 850,00 

265 Sulfato ferroso 25mg/ml pratti-
donaduzzi 

COMP. 20000 0,07 1.400,00 

266 Sulfato de magnesio 50% inj. isofarma amp 100 0,85 85,00 
267 suxametonio 100mg inj. uniao quimica amp 30 21,00 630,00 
268 Tiabendazol 500mg uniao quimica susp. 300 1,38 414,00 
269 Tiabendazol 50mg/ml uniao quimica COMP. 1000 12,60 12.600,00 
270 Tiamina, cloridrato de 300mg ems COMP. 200 0,18 36,00 
271 Timolol, maleato de 0,25% teuto fr 100 2,50 250,00 
272 Timolol, maleato de 0,5% teuto fr 100 2,70 270,00 
273 tenoxican 20mg inj. uniao quimica amp 500 11,70 5.850,00 
274 tenoxican 40mg inj. uniao quimica amp 100 13,40 1.340,00 
275 terbutalina inj. uniao quimica amp 200 4,70 940,00 
276 tetraciclina 500mg pratti-

donaduzzi 
COMP. 5000 0,23 1.150,00 

277 Varfarina sódica 1mg teuto COMP. 3000 0,33 990,00 
278 Varfarina sódica 5mg teuto COMP. 3000 0,39 1.170,00 
279 Verapamil, cloridrato de 80mg sanval COMP. 2000 0,15 300,00 
280 vitamina c 200mg/ml gts. medquimica fr 1000 2,20 2.200,00 
281 vitamina c 500mg sanval COMP. 10000 0,20 2.000,00 
282 vitamina c 500mg inj. hipolabor amp 500 1,70 850,00 
283 vitamina e comp. bunker COMP. 200 0,58 116,00 
284 vitamina k inj. cristalia amp 200 1,90 380,00 
285 Espinheira Santa (Maytenus 

ilicifolia) 
Pharmascience COMP. 200 0,24 48,00 

286 Guaco (Mikania glomerata) Pharmascience XPE 300 22,60 6.780,00 
287 Alcachofra (Cynara scolymus) Pharmascience COMP. 50 0,25 12,50 
288 Aroeira (Schinus 

terebenthifolius) 
hebron FR 200 13,90 2.780,00 

289 Garra do diabo 
(Harpagophytum procum- 
bens) 

marjan COMP. 200 0,25 50,00 

290 Isoflavona da soja (Glycine 
max ) 

Pharmascience COMP. 200 2,17 434,00 

291 Cáscara sagrada (Rhamnus 
purshiana ) 

Airela COMP. 200 0,72 144,00 

292 Unha de gato (Uncaria 
tomentosa ) 

Herbarium COMP. 200 1,28 256,00 

TOTAL  830.693,60 
  
  
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 Uirauna 
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 
Presencial nº 00001/2015, 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 Uirauna, 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 00001/2015, 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 00001/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
Básicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 830.693,60.

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Básicos para atender as necessidades do Fundo Municipal 

de Saúde de Uiraúna.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2067 
- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
- CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2100 - MANUT. DO PROGRAMA DA MAC 
- MEDIA E ALTA COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 
- MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE SAUDE 
10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMEN-
TOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE 
33.30.30.02 - MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00001/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS LTDA - R$ 830.693,60

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2015
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre Claudino - Centro 
- Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal nº 025/2013, de 09 de Dezembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de Medicamentos Básicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
de Uiraúna, conforme lista da REMUNE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68.

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 Uirauna firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultan-
do-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 Presencial nº 00001/2015, 
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 Uirauna, 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 00001/2015, 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 00001/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:

- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 
- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 
- 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 
- 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 
109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 
- 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 
- 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 
- 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 
- 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 
- 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 
- 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 
- 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 
- 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 
- 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 
- 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292.
Valor: R$ 830.693,60.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Uirauna.
 

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria



25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 10 de fevereiro de 2015

Protocolo: 2015 - 007437
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIR
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 66,45
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007446
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIR
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$374,69
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007505
Responsavel.: MERC GIRASSOL - VALENTINA
CPF/CNPJ: 005316346/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008197
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.101,24
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008113
Responsavel.: PAULO SERGIO MENINO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 019881094-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$233,34
Apresentante: AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
Protocolo: 2015 - 006505
Responsavel.: PAULO SERGIO MENINO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 019881094-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$396,00
Apresentante: AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
Protocolo: 2015 - 006506
Responsavel.: PAULO SERGIO MENINO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 019881094-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$396,00
Apresentante: AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
Protocolo: 2015 - 006507
Responsavel.: PAULO SERGIO MENINO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 019881094-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$396,00
Apresentante: AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
Protocolo: 2015 - 006508
Responsavel.: PAULO SERGIO MENINO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 019881094-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$396,00
Apresentante: AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA
Protocolo: 2015 - 006509
Responsavel.: PIMENTEL E MIRANDA LTDA.
CPF/CNPJ: 005743355/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$459,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007056
Responsavel.: SHOPING DAS RACOES LTDA
CPF/CNPJ: 002384200/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$332,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006395
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$306,38
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007513
Responsavel.: REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 086934634-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008096
Responsavel.: REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 086934634-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008097
Responsavel.: RODRIGO CESAR DA SILVA BELAR-
MINO 09
CPF/CNPJ: 019294312/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$363,73
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008251
Responsavel.: SHIRLEY ANTAS DE LIMA
CPF/CNPJ: 025088704-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008326

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  10/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE 
SUUZA
CPF/CNPJ: 008353084-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008230
Responsavel.: ARI LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 007880955/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.165,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007094
Responsavel.: ART EM PEDRAS COMERCIO DE 
MARMORES
CPF/CNPJ: 008239788/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008237
Responsavel.: CDA - CARVALHO DISTRIBUIDORA E
CPF/CNPJ: 007759107/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.296,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006459
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ: 013486052/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,07
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008336
Responsavel.: ELZA MARIA PINTO PEIXOTO
CPF/CNPJ: 467272564-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$168,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008307
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$983,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007453
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$865,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007451
Responsavel.: FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 010601796/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.311,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005724
Responsavel.: JAMACI AGUIAR DE FONTES
CPF/CNPJ: 010918086/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008172
Responsavel.: JOAO FRANCISCO RIBEIRO RABAY
CPF/CNPJ: 020618043/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007290
Responsavel.: JORDAO BRUNO DE CARVALHO 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 016491941/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.344,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006887
Responsavel.: JOSE ALVES BARBOSA MINIMERCADO
CPF/CNPJ: 004729019/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$585,45
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008293
Responsavel.: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 514314322-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004702
Responsavel.: MABEL CLAUDINO LINS
CPF/CNPJ: 910193204-78
Titulo: DUP PRES SER IN  R$135,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008213
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIR
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$478,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa da construção 
civil para executar os serviços de Construção de uma Escola com 06 Sala de Aula. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
IVANILDO BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, VISANDO A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79.
LICITANTE VENCEDOR: WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ  nº 10.488.400/0001-41
VALOR DO CONTRATO: Valor mensal de R$ 8.957,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete 

reais) 
VALOR GLOBAL DE R$ 98.527,00 (noventa e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais).
PRAZO DE VALIDADE: 11 (onze) meses
DATA DA CELEBRAÇÃO: 29 de Janeiro  de  2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00064/2014
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Quadra 

Poliesportiva no Distrito de Tanques, Município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2014.
DOTAÇÃO: Recursos: Ministério da Educação/FNDE e Recursos Próprios do Município
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar por mais 07 (sete) meseso prazo de vigência e proceder a 

pactuação contratual. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, Art. 57, §1º.  
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS E A EMPRESA 

WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 2014.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 
Processo de Inexigibilidade nº 00002/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviços, visando a destinação final e adequada dos resíduos sólidos bem como operação de 
central de tratamento dos resíduos, a empresa WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME, com o 
valor proposto de R$ 8.957,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais) mensal, que será pago 
de acordo com a execução dos serviços. 

Ibiara, 27 de janeiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00003/2015, cujo objeto é a contratação de profissional para os 
serviços na área Jurídica desta Prefeitura Municipal, CICERO JOSÉ DA SILVA, portador do CPF nº 
204.903.564-00, no valor proposto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) mensal, que será pago 
de acordo com a prestação dos serviços, na elaboração de pareceres, promover defesa perante a 
Comarca de Conceição, acompanhar processos trabalhistas da Vara de Itaporanga – PB, para atender 
os serviços do Fundo Municipal de Saúde de Ibiara. 

Ibiara, 09 de Fevereiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 16/01/2015, 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas: JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO – EPP; Item 8.2.10 Não apresentou o CREA 
do responsável técnico; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; CEDRO 
ENGENHARIA LTDA. – EPP; Item 8.2.7 A empresa não assinou as declarações; 7.5.1 Empresa não 
apresentou declaração de elaboração independente de proposta; A CASA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA. – ME; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 
8.2.4 Certidão municipal vencida; V W CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME; Item 8.3.1 Comprovação de 
capital social com mais de 60 dias de emissão; PRIIMEE.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 7.5.1

Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; CALADO E BE-
SERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME; Item 8.2.1 Cópia de CRC sem autenticação de cartório; 8.2.9 
Com mais de 30 dias de emissão; 8.2.10 Não apresentou CREA do responsável técnico da empresa; 
7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta ( empresa com 
mesmo sócio da empresa COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA); VANTUR CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA.-ME; Item 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente 
de proposta; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME; Item 7.5.1 Empresa não apresentou 
declaração de elaboração independente de proposta; WD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME; 
Item 8.2.2. Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 8.2.9 Com mais de 
30 dias de emissão; 8.3.1 Com mais de 60 dias de emissão e cópia sem autenticação de cartório; 
BELCHIOR CONSTRUTORA E

IMOBILIÁRIA LTDA.-ME; Item 8.2.10 Não apresentou CREA da responsável técnica Susana 
Cristina Batista Lucena; 8.3.1 Apresentou comprovação sem autenticação em cartório; CONS-
TRUSER – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA; Item 8.2.1 Cópia sem 
autenticação; SETA CONSTRUÇÕES LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.9 Não apresentou; 8.3.2 
Não apresentou; GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP; Item 8.2.1 CRC realizado fora do prazo; 
8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 8.2.4 Certidão Municipal 
vencida; 8.2.7 Não apresentou; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 
8.3.2 Não apresentou; INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI-ME; Item 8.2.1 
Não apresentou; 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 8.2.9 
Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Item 8.2.1 
Não apresentou; 8.2.2 Apresentou o

balanço do exercício de 2012; 8.2.3 Certidão da receita federal vencida; 8.2.4 Certidão municipal 
e estadual vencida; 8.2.5 Certidão de INSS e FGTS vencidas; 8.2.7 Não apresentou; 8.2.9 Com mais 
de 30 dias de emissão; 8.2.10 Certidão do CREA vencida; 8.3.1 Com mais de 60 dias de emissão; 
8.3.2 Não apresentou; RM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELLI-EPP; item 8.2.1 
CRC fora do prazo para cadastro; 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento 
do livro diário; 8.2.4 Cópia de certidão municipal sem autenticação do cartório; 8.2.9 Cópia sem 
autenticação de cartório; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não 
apresentou; 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; 
COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.9 Com mais de 30 dias 
de emissão; 8.3.1 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou (empresa com mesmo sócio da empresa

CALADO E BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME); SM CONSTRUÇÕES; Item 8.2.1 Não 
apresentou; 8.2.5 Certidão FGTS vencida; 8.2.7 Não apresentou; 8.2.9 Com mais de 30 dias de 
emissão; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou. 
Empresa habilitadas: CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA, Atendeu todos os 
itens do edital, empresa habilitada nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014; CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Atendeu todos os itens 
do edital. Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, 
“a” da Lei 8.666/93, para apresentação de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas 
será dia 17 de Fevereiro de 2015, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação.

Marizópolis - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
PEDRO MORAIS FILHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20, 21 e 22 - 2015
Torna público que os pregões presenciais estão CANCELADOS por erros nas quantidades.

Paulista - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Pneus e serviços destinado aos veí-
culos pertencentes ao município de Paulista. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011.

Paulista - PB, 09 de Fevereiro de 2015
MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada 
de Pneus e Serviços destinado a frota de veículos pertencentes e locados . Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35441140.

Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizópolis - PB, 09 de Fevereiro de 2015

GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento Parcelado e 
diário de Gêneros Alimentícios destinado a diversos programas e todas  as secretarias do Município de 
Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441140.

Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizópolis - PB, 09 de Fevereiro de 2015

GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento Parcelado e 
diário de Material de Limpeza destinado a diversos programas e todas  as secretarias do Município de 
Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441140.

Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizópolis - PB, 09 de Fevereiro de 2015

GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.004/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 0.004/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o 
Fretamento de Veículos, para atender as necessidades desta municipalidade. A sessão que estava 
marcada para o dia 11/02/2015 às 15h30min (Horário Local) fica ADIADA para o dia 12/02/2015 as 
09H00min (Horário Local). Os demais atos permanecem inalterados, não modificando a elaboração 
das propostas. Outras informações pelo Telefone (83) 3359 – 1100.

Congo - PB, 09 de fevereiro de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Feve-
reiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Serviços de Topografia destinado as atividades da secretaria de obras do Município de Marizópolis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 35441140.

Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizópolis - PB, 09 de Fevereiro de 2015

GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (83) 33081001

.Santo André - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (83) 33081001.

Santo André - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações 
e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 33081001.

Santo André - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS -

Pregoeira Oficial

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
 DISPENSA Nº DV00001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2015, 
que objetiva: ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, 
MOTIVADO POR ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 48.161,88.

Santo André - PB, 12 de Janeiro de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO 

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: 
ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, MOTIVADO 

POR ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00001/2015.LEI 866/93, ART 24, INCISO I e suas alterações.DOTAÇÃO: 02.120-SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 02120.17.512.1004.1052-CONST.AMP.REF.SIST.ABAST.AGUA PERF.
POÇOS 4490.51.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES.CONVENIO TC/PAC 0284/08.VIGÊNCIA: 90 
(noventa) diasPARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E:CT Nº 
0001A/2015 - 15.01.15 - LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 48.161,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015Nos termos dos elementos constante da respectiva Expo-
sição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente 
a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015, que objetiva: Contratação de Serviços téncicos 
especializados na área de Contabilidade Pública.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME - R$ 33.000,00.Caraubas - PB, 
30 de Janeiro de 2015MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS - Secretária

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.OBJETO: Contratação de Serviços téncicos 
especializados na área de Contabilidade Pública..FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 30/01/2015.

 
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SORO.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Caraúbas e:CT Nº 00006/2015 - 04.02.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES - R$ 22.600,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:
CT Nº 00003/2015 - 04.02.15 - CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 17.046,40
CT Nº 00004/2015 - 04.02.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-

TALARES - R$ 68.231,20
CT Nº 00005/2015 - 04.02.15 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 

R$ 24.069,40

 EXTRATO DE CONTRATOO
BJETO: MEDICAMENTOS.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.DOTA-

ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Caraúbas e:CT Nº 00007/2015 - 04.02.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES - R$ 433.733,10

ESTADO DA PARAÍBAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS EXTRATO DE CONTRA-
TOOBJETO: AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.30VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 00008/2015 - 04.02.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - R$ 13.632,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
23 de fevereiro deste ano, às 13:20h (treze horas e vinte minutos), na sala da Comissão Permanente 
Licitação, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de Almeida, 
Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, para a Aquisição Gradual de Material Médico-hospitalar para atender a 
demanda da Rede Municipal de saúde de Bom Sucesso/PB, de conformidade com o Edital e seus 
anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 06 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no 
dia 23 de fevereiro deste ano, às 15:45h (quinze horas e quarenta e cinco minutos), na sala da 
Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão 
Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para a Aquisição Gradual de Medicamentos  de 
uso Hospitalar para suprir a Rede Municipal de Saúde de Bom Sucesso/PB, de conformidade com 
o Edital e seus anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 06 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
23 de fevereiro deste ano, às 07:30h (sete horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente 
Licitação, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de Almeida, 
Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, para a Aquisição Gradual de Medicamentos do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde de Bom Sucesso/
PB, de conformidade com o Edital e seus anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 06 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00051/2014
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00051/2014  – Pregão Presencial nº 00012/2014, 

prorrogando-o por mais 05 (CINCO) meses, a contar de 04/12/2014 até 04/05/2015. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB e MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL - CNPJ Nº 
03.497.373/0001-08. DATA DE ASSINATURA: 02/12/2014. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CONTRATADOS:
S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
Valor: R$ 60.284,77 (sessenta mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
Período contratação: 03 (três) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso IV e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 a Dis-

pensa de Licitação nº 001/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão 
Permanente de Licitação no dia 15 de janeiro de 2015. 

Pitimbu, PB – 16 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONTRATADOS:
FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 004/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 13 de janeiro de 2015. 

Pitimbu, PB – 14 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do 
dia 25 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICA-
MENTOS EM GERAL.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 33754345.Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br. 
Pedra Lavrada - PB, 09 de Fevereiro de 2015, YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficia

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
CONCORRÊNCIA Nº. 0.001/2014
A Prefeitura Municipal do Congo - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 

de preços, referente à Concorrência em epígrafe, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de construção de escola com 12 salas de aula – Padrão 
FNDE. Após análise e julgamento de propostas, sangrou-se vencedora do certame a empresa 
R.T.S. Pereira Construções e Serviços EIRELI-EPP (CNPJ: 12.209.627/0001-36), no valor global 
R$: 3.487.907,59 (três milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e sete reais e 
cinquenta e nove centavos). Conforme consta nos autos do processo administrativo nº. 050/2014. 
Congo - PB, 06 de fevereiro de 2014.

Jario Thaygo dos Santos Farias
Presidente da CPL

EDITAL
REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA – PB

EDITAL DE LOTEAMENTO
REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA, na forma da lei. Faz público para ciência dos interes-

sados, em cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 58 de 10.12.1937, regulamentado 
pelo Decreto nº 3.079, com modificações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 271 de 28.02.1967, 
ao qual foi incorporada a Lei nº 4.591 de 16.12.1964, que FortVille Construtora Empreendimentos 
LTDA, localizada na Rua Marieta Medeiros, nº 80 Centro – Itabaiana – PB. Cep: 58.360-000, 
depositou neste cartório, situado na Av. José Silveira, nº 70, Centro, Itabaiana/PB, o memorial, 
plantas e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade localizado no Município de 
Itabaiana/PB, denomina “Loteamento Residencial AltVille”, com área 222.185,00 m², composto de 
31 quadras e 514 lotes de terreno, dotados com infra-estrutura básica como: ruas, água, energia 
elétrica, equipamentos comunitário e área verde.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel 
deverão se apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar de terceira e última publicação do 
presente edital. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando, os docu-
mentos à disposição dos interessados no horário de expediente. Dado e passado na Cidade de 
Itabaiana, Estado da Paraíba, 10 de fevereiro de 2015. Eu, Tabeliã do 1º Ofício da Comarca de 
Itabaiana – PB, que digitei e assino. O referido é verdade e dou fé.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 25 de Fevereiro  de 2014 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS , PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE . 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 09 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 002/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 25 de Fevereiro  de 2014 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT, EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 09 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 003/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 26 de Fevereiro  de 2014 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS 
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF DESTE MUNICÍPIO. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 
278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 09 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 26 de Fevereiro  de 2014 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 09 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no 
dia 24 de fevereiro de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS VARIADAS EM PRETO 
E BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 06 de fevereiro de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 004/2015
DISPENSA N.º 001/2015
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATADO: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
PRAZO: 15/04/2015
VALOR TOTAL: R$ 60.284,77 (sessenta mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: UNID ORÇAMENTARIA - 02.010-GABINETE 

DO PREFEITO,  02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 02.030-SECRETARIA DE FINAN-
ÇAS 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-
-FMS, 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 02.070-SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS, 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, 02.130-SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, 02.150-DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRAN-
SITO-DEMUTRAN, 02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA – SEAGR, 02.170-SECRETARIA 
DE  PESCA – SEPES, 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER – SEJEL 
- PROJETO/ATIVIDADE/ FUNÇÃO/PROGRAMA, 002010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, 02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN.ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS, 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 
SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 02040.12.361.2047.2465 - MANUTEN.DAS ATVIDADES DO 
TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, 02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. 
PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE, 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU (F.M.S.), 02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.), 
02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, 
02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, 
02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, 
02130.04.544.2030.2403 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, 02150.15.452.2031.2406 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA, 02170.11.692.2021.2492 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA, 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.
DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - NAT. DESPESA: 3390.30.0000 - ATIVIDADE: MATERIAL 
DE CONSUMO.

Pitimbu, 16 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 005/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2015: 02.020 – Secretaria de Administração - 

02020.04.122.2036.2526 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.030 
– Secretaria de Finanças - 02030.04.123.2038.2527 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de 
Finanças - 3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pitimbu, 14 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo Municipal de 

Assistência Social de Guarabira no período de fevereiro a dezembro de 2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS - 06.00 
- Fundo Municipal de Assistência Social - 08.244.2017.2027 - Manter Atividades de Programas 
Sociais - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: Fevereiro a 
Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
DENILSON DE FREITAS SILVA – CPF: 010.698.624-44 - CT Nº 00087/2015 – 03.02.2015 - R$ 
33.000,00 – Trinta e Três Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2015.
OBJETO: Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo Municipal de 

Assistência Social de Guarabira no período de fevereiro a dezembro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 28.01.2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/02/2015.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00014/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2015, 
que objetiva a Prestação dos serviços de ASSESSORIA CONTÁBIL, junto ao Fundo Municipal de 
Assistência Social de Guarabira no período de fevereiro a dezembro de 2015. RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENILSON DE FREITAS SILVA – CPF nº 
010.698.624-44, R$ 33.000,00 – Trinta e Três Mil Reais.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 25 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Re-
feições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 27 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Mobília Hospitalar des-
tinada ao Hospital Municipal de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Mobília Hospitalar destinada ao Hospital Municipal de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de água mineral e gás, destinados à 
Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do 
Pregão Presencial Nº PP001/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
de segunda a sexta sendo 08h00mn (oito horas) por dia, com 01 (um) veículo tipo caçamba com 
capacidade mínima de carga para 06 (seis mil) toneladas, na coleta e remoção de entulhos das 
ruas da cidade de Desterro/PB, transportar até 20km (vinte quilômetros) sendo ida e volta. Data 
da realização: 20 de fevereiro de 2015. Horário: 08h:00mn (oito horas). Local: Sala da CPL a Rua 
Cônego Florentino, Nº 01, Centro, Desterro/PB, Tel. (83)3473-1171. Suporte Legal: Leis Federais: 
10.520/02 e 8.666/93, e Leis Comps.: 123/06 e 147/2014. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede 
da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Desterro/PB, 09 de fevereiro de 2015. 
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do 
Pregão Presencial Nº PP002/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
no fornecimento de 01 (um) software (Sistema de Contabilidade pública), fornecimento de 01 (um) 
software (Sistema de folha de pagamento), fornecimento de 01 (um) software (Sistema de frota de 
veículos), e fornecimento de 01 (um) software (Sistema de controle de estoque), todos especifico 
para o setor público, ambos para Prefeitura de Desterro e para Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde 
de Desterro/PB. Data da realização: 20 de fevereiro de 2015. Horário: 09h:30mn (nove horas e trinta 
minutos). Local: Sala da CPL a Rua Cônego Florentino, Nº 01, Centro, Desterro/PB, Suporte Legal: 
Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93, e Leis Comps.: 123/06 e 147/2014. Edital: Cópia poderá ser 
retirada na sede da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Desterro/PB, 09 de fevereiro de 2015. 
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização 
do Pregão Presencial Nº PP003/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
o fornecimento parcelado de óleo hidráulico, óleo lubrificante e graxa, visando dar manutenção 
preventiva e corretiva, nos veículos do município de Desterro/PB, e da Secretaria de Saúde/Fundo 
de Saúde. Data da realização: 20 de fevereiro de 2015. Horário: 11h:00mn (onze horas). Local: 
Sala da CPL a Rua Cônego Florentino, Nº 01, Centro, Desterro/PB. Suporte Legal: Leis Federais: 
10.520/02 e 8.666/93, e Leis Comps.: 123/06 e 147/2014. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede 
da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Desterro/PB, 09 de fevereiro de 2015. 
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do 
Pregão Presencial Nº PP004/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
parcelado na assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde. Data da realização: 20 de fevereiro de 2015. Horário: 14h:00mn (quatorze horas). Local: 
Sala da CPL a Rua Cônego Florentino, Nº 01, Centro, Desterro/PB. Suporte Legal: Leis Federais: 
10.520/02 e 8.666/93, e Leis Comps.: 123/06 e 147/2014. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede 
da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Desterro/PB, 09 de fevereiro de 2015. 
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do 
Pregão Presencial Nº PP005/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas, de acorde 
com a lei municipal. Data da realização: 20 de fevereiro de 2015. Horário: 16h:00mn (dezesseis 
horas). Local: Sala da CPL a Rua Cônego Florentino, Nº 01, Centro, Desterro/PB. Suporte Legal: 
Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93, e Leis Comps.: 123/06 e 147/2014. Edital: Cópia poderá ser 
retirada na sede da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m. 

Desterro/PB, 09 de fevereiro de 2015. 
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro
 

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa: AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA, para a reunião da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às: 10:00 horas 
do dia 27/02/2015, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona Rural – Santa 
Terezinha – PB – CEP 58.700-000. Com a finalidade de eleição da diretoria. Santa Terezinha – PB, 
30 de janeiro de 2015.  José Afonso Gayoso Filho, Diretor.

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00001/2015.
DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios dA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/Federais (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAUDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: 
CT Nº 00004/2015 - 06.02.15 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 21.800,00; 
CT Nº 00005/2015 - 06.02.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 35.183,00; CT Nº 00006/2015 
- 06.02.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 174.312,00; CT Nº 00007/2015 - 06.02.15 - LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA - R$ 109.944,00; CT Nº 
00008/2015 - 06.02.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 530.189,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGLON 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 21.800,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
35.183,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 174.312,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MAT. MÉDICO HOSP.LTDA - R$ 109.944,00; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 530.189,00.

Araruna - PB, 05 de Fevereiro de 2015
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

02/02/2015 
PROCESSO           Nº 001/2015 
INEXIGIBILIDADE N° 001/2015 
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade 

pública, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil 
e prestação de contas deste município. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS.
               DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO. 
OBJETO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade pública, na 

modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação 
de contas deste município, subordinado a Secretaria Municipal de Finanças.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 66.000,00 (sessenta e seis 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS
DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO           Nº 001/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 001/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 
9.866/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 001/2015;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 001/2015
Objeto: contratação de 01 (uma) empresa especializada na área de contabilidade pública, para 

realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município.
HOMOLOGAR em favor da empresa D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com 

escritório à Rua João Martins nº 106, centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, portadora 
do CNPJ/MF Nº 15.224.591/0001-58, no valor global R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).      

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, em 02 de 

fevereiro de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 008/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de serviços técnicos de assessoria 
administrativa, para atender as necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 25/02/2015 
às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel 
José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-
1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material de Construção. Data de 
Abertura: 25/02/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 010/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de Abertura: 
26/02/2015 às 08:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida 
Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material de Limpeza. Data de Abertura: 
26/02/2015 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida 
Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de serviços de horas de trator de corte 
para aração de terras de plantio dos agricultores na zona rural do Município de Coxixola. Data de 
Abertura: 26/02/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada para ministrar 
cursos e oficinas de dança para o Município de Coxixola. Data de Abertura: 26/02/2015 às 16:00h. 
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das 
Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
FUNDO DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 0002/2015. 

Objetivo: Aquisição de material gráficos diversos destinados ao Fundo municipal de Saúde deste 
município. 

Marcação - PB, 19 de Fevereiro  de 2015
Luan Fabrício Pereira de Oliveira – Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
PREFEITURA DE MARCAÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2015
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial   n.°0010/2015. 

Objetivo: Aquisição de material gráficos diversos destinados a esta Prefeitura. 
Marcação - PB, 19 de Fevereiro  de 2015

Luan Fabrício Pereira de Oliveira – Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.005/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.005/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Veículo Automotor 
(tipo Caminhão), para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal. Realizado 02 de Fevereiro de 
2014, às 10h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes 
em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 02 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.005/2015/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.6.005/2015, do tipo Menor Preço, Objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição 
de Veículo Automotor (tipo Caminhão), para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal. Data 
de Abertura: 25/02/2015 às 09h30min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Rua Dr. 
Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações através do 
tel: (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.006/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Motocicletas Zero 
Km, originais de Fábrica ano/modelo 2014/2015 ou superior para suprir as necessidades da Prefeitura 
Municipal. Realizado 02 de Fevereiro de 2014, às 14h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, 
em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 02 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.6.006/2015, do tipo Menor Preço, Objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição 
de Motocicletas Zero Km, originais de Fábrica ano/modelo 2014/2015 ou superior para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal. Data de Abertura: 25/02/2015 às 08h30min. O Edital pode ser 
obtido na sala da CPL, situada à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro – Monteiro 
- PB, maiores informações através do tel: (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo motocicleta ON-OFF 
ROAD. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 29 de Janeiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 09 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 002/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de Registro de preços para 
a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, de forma parcelada. Data de 
Abertura: 27/02/2015 às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do 
Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE VEICULO 
AUTOMOTOR, ZERO KM, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. 
Data de Abertura: 27/02/2015 às 15h30min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São 
João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E REVITALIZAÇÃO 
DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 09 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

A CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna 

público a quem interessar que fará realizar às 15:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015, processo 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para Contratação dos serviços de assessoria contábil para informação mensais da GFIP, para RAIS, 
DIRF DCTF e acompanhamento da regularidade da Câmara junto aos Órgãos Fiscalizadores; e 
contratação para Digitalização de todas as despesas da Câmara do ano de 2015 e locação de sistema 
de busca de documentos digitalizados. O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO 
poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no 
prédio sede desta Prefeitura Municipal de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho 
nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 09 Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna 

público a quem interessar que fará realizar às 16:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015, processo 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para Contratação de empresa destinada aos serviços de locação de Softwares para Gestão Pú-
blica do Município de Curral Velho-PB. O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO 
poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no 
prédio sede desta Prefeitura Municipal de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho 
nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 09 Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto:Aquisição parcelada de carnes 
e derivados, destinados às diversas secretarias da administração municipal. Data: 25/02/2015. 
Horário: 09:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde,Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - 
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto:Aquisição parcelada de 
material de expediente diversos, destinados às Secretarias da Administração. Data: 25/02/2015. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde,Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - 
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 09 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB

GABINETE DO PREFEITO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do município e na Lei Federal nº 8.666/93, 
e alterações posteriores:

RESOLVE :
Tendo em vista o resultado apresentado pela CPL, instituída pela Portaria nº 047/2014, na moda-

lidade LEILÂO nº 0001/2015, HOMOLOGAR a presente Licitação de acordo com a Ata de Sessão 
de Julgamento do dia 12/01/2015, e ADJUDICAR em favor dos Licitantes e respectivos objetos:

1- 01(um) veículo, marca/modelo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2008/2008, com capacidade para 
05 passageiros, 66/CV, de cor Preta, Placa MOF8086/PB, combustível álcool/gasolina, Chassi 
08923997000163, ganhador do item o senhor JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, Valor final – R$ 
7.900,00 (sete mil e novecentos reais);

2- 01(um) veículo, marca/modelo Ford Fiesta Flex, capacidade para 05 passageiros, 73 CV, 
ano/modelo 2011/2012, de cor branca, combustível álcool/gasolina, Placa OEY3748/PB,  chassi 
9BFZF55A6C8259513 – ganhador do item o senhor FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO, Valor 
final – R$ 12.300,00(Doze mil e trezentos reais);

3- 01(um) veículo, marca/modelo VW/Novo Voyage 1.6, capacidade para 05 passageiros, 104CV, 
ano/modelo 2013/2014, de cor branca combustível álcool/gasolina, Placa OGB7147/PB, Chassi 
9BWDB45U3ET070781, ganhador do item o senhor Francisco de Paulo Almeida da Silva - Valor – 
R$ 27.000,00(Vinte e sete mil reais);

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Índios/PB, 09 de fevereiro de 2015.
Francisco Dantas Ricarte

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição de tecidos 
destinados aos eventos e cursos, fornecidos de forma parcelada; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME - R$ 64.385,00.

Cachoeira dos Índios - PB, 09 de Fevereiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de tecidos destinados aos eventos e cursos, fornecidos de forma parcelada.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Educação 110101 - Recursos ordinários 33.90.39.01 - Outros 

serviços de terceiros - pessoa jurídica Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Índios 
07.00 - Secretaria de Ação Social 08.122.2004.2017 - Manutenção das atividades da Secretaria de 
Ação Social 17.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS CREAS - PAIF/CRAS - SCFV 
- IGDBF - IGD SUAS Recursos sociais advindos do MDS e Governo Federal

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00007/2015 - 09.02.15 - PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME - R$ 64.385,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição de material 
didático para alunos e professores e material de expediente destinados as diversas escolas, forneci-
dos de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Educação; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 151.610,90.

Cachoeira dos Índios - PB, 09 de Fevereiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material didático para alunos e professores e material de expediente 

destinados as diversas escolas, fornecidos de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria 
de Educação;FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.

DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Educação 110101 - Recursos ordinários 33.90.39.01 - Outros 
serviços de terceiros - pessoa jurídica 33.90.39.01 - Material de consumo 210201 - FUNDEB 40% 
- demais gastos 12.361.1002.1004 - Aquisição kits escolares 110201 - Gasto com educação 25% 
art 212 CF/1988 33.90.32.01 Material de distribuição gratuita

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00008/2015 - 09.02.15 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 151.610,90
MANOEL BELARMINO DE SOUSA – CPF Nº 025.089.154-91, torna público que requereu à 

SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia – LOTEAMENTO 
COM 93 LOTES – AC: 2,00ha – INV. 30.000 – EMP. 1.986,56 – LOC. ATV. SÍTIO EXÚ S/N – ZONA 
URBANA – SANTANTA DOS GARROTES – PB.  Processo: 2015-000665/TEC/LP-2365.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não 

constam no rol da Farmácia Básica do município de cAtaingueirA, para atender os casos especiais 
e urgentes, destinados as pessoas carentes do município, discriminados e quantificados nos ANE-
XOS deste edital. DATA DA REÚNIÃO: 26 de Fevereiro de 2015, ás 8:30 horas, INFORMAÇÕES: 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 
Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Informações pelo telefone 0(xx)83-3427-1028.
Catingueira  - PB, 09 de Fevereiro de 2015.

Rosineide Martins De Freitas
Presidente CPL/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DIVER-
SOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3424-1003. 
Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com

Salgadinho - PB, 09 de Fevereiro de 2015
SANDRO F SOUSA - Pregoeiro 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2015, 
que objetiva: Contratação de Profissional para Elaboração dos Projetos Complementares, Plu-
viais, Hidráulico, Sanitário, Especificações Técnicas e Orçamento para Ampliação do Complexo 
Neurofuncional Maria Moura de Aquino, na Rua Prefeito Manoel Lordão - Guarabira; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDJAN DE OLIVEIRA CUNHA - R$ 
14.500,00 – Quatorze Mil e Quinhentos Reais.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2015.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
Psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 453.157,50.

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Uiraúna.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2067 
- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
- CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2100 - MANUT. DO PROGRAMA DA MAC 
- MEDIA E ALTA COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 
- MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE SAUDE 
10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMEN-
TOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE 
33.30.30.02 - MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00002/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS LTDA - R$ 453.157,50

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2015
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre Claudino - Centro 
- Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal nº 025/2013, de 09 de Dezembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Uiraúna, conforme lista da REMUNE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68.

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: 
Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Uiraúna; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 453.157,50. 

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015 
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015. 
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 
33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE - FMSPMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2100 - MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA 
COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 - 
MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE 
SAUDE 10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES 
BASICA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e: 
CT Nº 00002/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 453.157,50 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2015 
  
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
do Fundo Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre 
Claudino - Centro - Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal 
nº 025/2013, de 09 de Dezembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas 
legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00002/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
de Uiraúna, conforme lista da REMUNE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68. 
  
VENCEDOR: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA 
CNPJ: 02.977.362/0001-62 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 alprazolam 0,25mg uniao 
quimica 

COMP. 1000 0,36 360,00 

2 alprazolam 0,50mg uniao 
quimica 

COMP. 24000 0,42 10.080,00 

3 alprazolam 1mg uniao 
quimica 

COMP. 24000 0,60 14.400,00 

4 alprazolam 2mg uniao 
quimica 

COMP. 10000 0,60 6.000,00 

5 Amitriptilina, cloridrato de 25mg teuto COMP. 60000 0,35 21.000,00 
6 Biperideno, cloridrato de 2mg cristalia COMP. 24000 0,44 10.560,00 
7 bromazepam 3mg teuto COMP. 10000 0,15 1.500,00 
8 bromazepam 6mg teuto COMP. 10000 0,17 1.700,00 
9 Carbamazepina 200mg teuto COMP. 60000 0,34 20.400,00 
10 Carbamazepina 400mg teuto COMP. 10000 0,50 5.000,00 
11 Carbamazepina 20mg/ml uniao 

quimica 
susp. 2400 15,80 37.920,00 

12 Carbonato de lítio 300mg roche COMP. 3000 0,42 1.260,00 
13 citalopram 20 mg cristalia COMP. 12000 0,85 10.200,00 
14 Clomipramina, cloridrato de 10mg ems COMP. 2000 0,59 1.180,00 
15 Clomipramina, cloridrato de 25mg ems COMP. 5000 1,67 8.350,00 
16 Clomipramina, cloridrato de 75mg ems COMP. 2000 2,57 5.140,00 
17 Clonazepam 0,5mg uniao 

quimica 
COMP. 50000 0,28 14.000,00 

18 Clonazepam 2mg uniao 
quimica 

COMP. 50000 0,53 26.500,00 

19 Clonazepam 2,5mg/ml uniao 
quimica 

fr 250 5,70 1.425,00 

20 Clorpromazina, cloridrato de 25 mg cristalia COMP. 10000 0,44 4.400,00 
21 Clorpromazina, cloridrato de 100mg cristalia COMP. 12000 0,47 5.640,00 
22 Clorpromazina, cloridrato de 

40mg/ml 
cristalia fr 200 9,50 1.900,00 

23 Clorpromazina, cloridrato de 25 mg 
inj. 

cristalia amp. 200 3,90 780,00 

24 Diazepam 5mg santiza COMP. 60000 0,07 4.200,00 
25 Diazepam 10mg santiza COMP. 60000 0,08 4.800,00 
26 Diazepam 10mg inj. santiza amp. 300 1,90 570,00 
27 Fenitoína sódica 100mg cristalia COMP. 50000 0,14 7.000,00 
28 Fenitoína sódica 25mg/ml cristalia amp. 200 1,90 380,00 
29 Fenobarbital 100mg uniao 

quimica 
COMP. 40000 0,23 9.200,00 

30 Fenobarbital 40mg/ml uniao 
quimica 

fr 1000 6,70 6.700,00 

31 Fenobarbital 100mg inj. uniao 
quimica 

amp. 100 2,85 285,00 

32 fentanila 0,05 inj. cristalia amp. 100 8,80 880,00 
33 Fluoxetina, cloridrato de 20mg teuto COMP. 40000 0,28 11.200,00 
34 Haloperidol 1mg cristalia COMP. 10000 0,24 2.400,00 
35 Haloperidol 5mg cristalia COMP. 30000 0,24 7.200,00 
36 Haloperidol 2% cristalia fr 200 6,70 1.340,00 
37 Haloperidol 2mg/ml cristalia amp. 200 1,45 290,00 
38 Haloperidol, decanoato de 50mg/ml uniao 

quimica 
amp. 200 13,80 2.760,00 

39 imipramina 25mg cristalia COMP. 20000 0,23 4.600,00 
40 levomepromazine 25mg cristalia COMP. 25000 0,46 11.500,00 
41 levomepromazine 100mg cristalia COMP. 25000 0,95 23.750,00 
42 levomepromazine 4% gts. cristalia fr 500 18,50 9.250,00 
43 lorazepam 1mg teuto COMP. 5000 0,41 2.050,00 
44 lorazepam 2mg teuto COMP. 16000 0,23 3.680,00 
45 midazolam 5mg inj. cristalia amp. 200 2,45 490,00 
46 midazolam 15mg inj. cristalia amp. 100 3,40 340,00 
47 morfina 0,2 inj. cristalia amp. 200 7,75 1.550,00 
48 morfina 10 inj. cristalia amp. 300 8,45 2.535,00 
49 naloxona 0,4mg inj. hipolabor amp. 50 14,95 747,50 
50 Nortriptilina, cloridrato de 10mg teuto COMP. 2000 1,17 2.340,00 
51 Nortriptilina, cloridrato de 25mg teuto COMP. 5000 0,58 2.900,00 
52 Nortriptilina, cloridrato de 50mg teuto COMP. 5000 0,87 4.350,00 
53 Nortriptilina, cloridrato de 75mg teuto COMP. 2000 1,18 2.360,00 
54 oxcarbamazepina 300mg uniao 

quimica 
COMP. 3000 0,98 2.940,00 

55 oxcarbamazepina 600mg uniao 
quimica 

COMP. 3000 1,78 5.340,00 

56 oxcarbamazepina susp. uniao 
quimica 

fr 500 68,90 34.450,00 

57 paracetamol + codeina 30 mg uniao 
quimica 

COMP. 500 1,47 735,00 

58 paracetamol + codeina 7,5mg uniao 
quimica 

COMP. 500 1,37 685,00 

59 paroxetina 20mg cristalia COMP. 5000 0,86 4.300,00 
60 risperidona 1mg cristalia COMP. 20000 0,68 13.600,00 
61 risperidona 2mg cristalia COMP. 25000 0,88 22.000,00 
62 sertralina, cloridrato 50mg zydus COMP. 24000 0,65 15.600,00 
63 tioridazina 50mg uniao 

quimica 
COMP. 2000 1,27 2.540,00 

64 tramadol 50mg inj. cristalia amp 300 2,60 780,00 
65 tramadol 100mg inj. cristalia amp 200 2,60 520,00 
66 Valproato de sódio ou ácido 

valpróico 250mg 
uniao 
quimica 

COMP. 3000 0,95 2.850,00 

67 Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 50mg 

uniao 
quimica 

susp. 500 5,70 2.850,00 

68 Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 500mg 

uniao 
quimica 

COMP. 1500 1,75 2.625,00 

TOTAL  453.157,50 
  
  
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 Uirauna 
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 
Presencial nº 00002/2015, 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 Uirauna, 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 00002/2015, 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 00002/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
- 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 
- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68. 
Valor: R$ 453.157,50. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Uirauna. 
  

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015 
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria 

 

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 Uirauna 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 Presencial nº 00002/2015, 
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 Uirauna, 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 00002/2015, 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 00002/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.

Valor: R$ 453.157,50.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Uirauna.
 Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015

MARIA JULIET GOMES FERNANDES
Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição de Medica-
mentos de Demanda Judicial, para atender as necessidades da população carente do município de 
Uiraúna; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 625.948,00.

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de Demanda Judicial, para atender as necessidades da 

população carente do município de Uiraúna.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2067 
- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
- CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2100 - MANUT. DO PROGRAMA DA MAC 
- MEDIA E ALTA COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 
- MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE SAUDE 
10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMEN-
TOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE 
33.30.30.02 - MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00003/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS LTDA - R$ 625.948,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2015
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre Claudino - Centro 
- Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal nº 025/2013, de 09 de Dezembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de Medicamentos de Demanda Judicial, para atender as necessidades da população 
carente do município de Uiraúna; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68.

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: 
Aquisição de Medicamentos de Demanda Judicial, para atender as necessidades da 
população carente do município de Uiraúna; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 625.948,00. 

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015 
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de Medicamentos de Demanda Judicial, para atender as necessidades da 
população carente do município de Uiraúna. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. 
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0040.2035 - MANUT. DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2067 
- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.301.0040.2074 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
FMSPMU 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2097 - MANUT. DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2100 - 
MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE - PLENA 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 10.302.0040.2102 - MANUTENÇÃO DO SAMU 33.30.30.02 - 
MEDICAMENTOS 21.00- SECRETARIA DE SAUDE 10.122.2000.2009 - MANUT. E ADM. DA 
SECRETARIA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 10.301.0040.2032 - MANUT. DOS 
POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE 33.30.30.02 - MEDICAMENTOS 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e: 
CT Nº 00003/2015 - 05.01.15 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 625.948,00 

 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2015 

  
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Fundo Municipal de Saúde de Uirauna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Silvestre Claudino 
- Centro - Uirauna - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 024/2013, de 09 de Dezembro de 2013, Decreto Municipal nº 025/2013, de 09 de 
Dezembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2015 que objetiva o 
registro de preços para: Aquisição de Medicamentos de Demanda Judicial, para atender as 
necessidades da população carente do município de Uiraúna; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE UIRAUNA - CNPJ nº 10.435.066/0001-68. 
  
VENCEDOR: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ: 02.977.362/0001-62 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Acetazolamida 250mg uniao quimica COMP. 1000 0,03 30,00 
2 Ácido fólico 0,2mg/ml susp. Ativus susp. 300 7,90 2.370,00 
3 Ácido salicílico 5% pomada Delta bg 500 5,95 2.975,00 
4 Alcatrão mineral 1% pomada Stiefel bg 500 19,30 9.650,00 
5 Beclometasona, dipropionato de 

50mcg 
Chiesi aerosol 100 42,80 4.280,00 

6 Beclometasona, dipropionato de 
200mcg 

Chiesi aerosol 100 42,85 4.285,00 

7 Beclometasona, dipropionato de 
250mcg 

Chiesi aerosol 100 42,85 4.285,00 

8 Claritromicina 250mg Neoquimica COMP. 2000 2,10 4.200,00 
9 Clindamicina, cloridrato de 150mg Ranbaxy COMP. 1500 5,35 8.025,00 
10 Clindamicina, cloridrato de 300mg Ranbaxy COMP. 1500 5,35 8.025,00 
11 Dexametasona 1% colirio Teuto fr 100 6,95 695,00 
12 Digoxina 0,05mg/ml susp. Teuto susp. 300 9,00 2.700,00 
13 Espiramicina 500mg sanofi-aventis COMP. 1000 3,35 3.350,00 
14 Estrogênios conjugados 0,3mg sanval COMP. 1500 0,77 1.155,00 
15 Estrogênios conjugados 0,625mg/g 

creme 
sanval bg 1500 1,19 1.785,00 

16 Gentamicina, sulfato de 5mg/ml 
colirio 

allergan fr 100 8,66 866,00 

17 Gentamicina, sulfato de 5mg/g 
pomada 

allergan bg 200 24,45 4.890,00 

18 Gliclazida (liberação controlada) 
30mg 

torrent COMP. 500 0,40 200,00 

19 Gliclazida 80mg torrent COMP. 500 0,55 275,00 
20 Hidralazina, cloridrato de 25mg novartis COMP. 50 0,24 12,00 
21 Hidroxocobalamina, cloridrato de 

1mg/ml inj. 
Eurofarma amp. 100 18,30 1.830,00 

22 Hipromelose 0,2% colirio Alergan fr 50 15,00 750,00 
23 Hipromelose 0,3% colirio Alergan fr 50 15,00 750,00 
24 Ibuprofeno 200mg Geolab COMP. 2500 0,35 875,00 
25 Ipratrópio, brometo de 0,02 mg/dose 

aerossol 
Boehringer fr 200 16,50 3.300,00 

26 Itraconazol 100mg Teuto COMP. 1000 1,70 1.700,00 
27 Itraconazol 10mg/ml susp. Teuto susp. 100 37,00 3.700,00 
28 levotiroxina sodica 100mcg c/30 Merck cx 1600 27,50 44.000,00 
29 levotiroxina sodica 125mcg c/30 Merck cx 1600 30,80 49.280,00 
30 levotiroxina sodica 175mcg c/30 Merck cx 1600 37,15 59.440,00 
31 levotiroxina sodica 38mcg c/30 Merck cx 1600 24,10 38.560,00 
32 levotiroxina sodica 50mcg c/30 Merck cx 1600 25,10 40.160,00 
33 levotiroxina sodica 75mcg c/30 Merck cx 1600 26,65 42.640,00 
34 levotiroxina sodica 88mcg c/30 Merck cx 1600 24,35 38.960,00 
35 Levotiroxina sódica 25mg Merck cx 1500 21,05 31.575,00 
36 Medroxiprogesterona, acetato de 

2,5mg 
Pfizer COMP. 1000 1,60 1.600,00 

37 Medroxiprogesterona, acetato de 
10mg 

Pfizer COMP. 1000 1,75 1.750,00 

38 Medroxiprogesterona, acetato de 
150mg/ml inj. 

Pfizer amp. 1000 26,50 26.500,00 

39 Metoprolol, succinato de 25mg 
(liberação controlada) 

Astrazeneca COMP. 1000 1,00 1.000,00 

40 Metoprolol, succinato de 50mg 
(liberação controlada) 

Astrazeneca COMP. 1000 1,30 1.300,00 

41 Metoprolol, succinato de 100mg 
(liberação controlada) 

Multilab COMP. 1000 2,10 2.100,00 

42 Miconazol, nitrato de 2% pó Belfar fr 300 17,45 5.235,00 
43 Miconazol, nitrato de gel oral Belfar bg 1000 24,00 24.000,00 
44 Nitrofurantoína 100mg Teuto COMP. 2500 0,34 850,00 
45 Nitrofurantoína 5mg/ml susp. Teuto susp. 500 20,70 10.350,00 
46 Noretisterona 0,35mg Biolab COMP. 1000 0,24 240,00 
47 Peróxido de benzoíla 2,5% gel Galderma bg 500 33,70 16.850,00 
48 Peróxido de benzoíla 5% gel Multilab bg 500 35,20 17.600,00 
49 Pilocarpina, cloridrato de 2% colirio Latinofarma fr 100 21,50 2.150,00 
50 Piridostigmina, brometo de 60mg Valeant COMP. 1000 0,50 500,00 
51 Piridoxina, cloridrato de 50mg Vitapan COMP. 1000 0,57 570,00 
52 Propafenona, cloridrato de 150mg Abbott. COMP. 1000 2,65 2.650,00 
53 Propafenona, cloridrato de 300mg Abbott. COMP. 1000 2,65 2.650,00 
54 Propiltiouracila 50mg Biolab COMP. 500 0,72 360,00 
55 Propiltiouracila 100mg Biolab COMP. 500 0,72 360,00 
56 Retinol, palmitato de 200.000 UI Bayer COMP. 100 6,10 610,00 
57 Retinol, palmitato de 150.000 UI 

solução 
Bayer fr 100 6,65 665,00 

58 Salbutamol, sulfato de 100mcg/dose 
aerossol 

Teuto aerosol 2200 30,80 67.760,00 

59 Sulfadiazina 500mg Prati COMP. 500 15,70 7.850,00 
60 Sulfato de magnésio 30g pó p/ sol. 

Oral 
Glaxosmithkline- 
Otc 

pote 500 0,56 280,00 

61 Sulfato de zinco 10mg (dispersivel) Allergan COMP. 500 1,30 650,00 
62 Sulfato de zinco 4mg/ml Allergan xpe 500 7,10 3.550,00 
63 Tetraciclina, cloridrato de 1% 

pomada oftalmica 
Cifarma bg 100 6,45 645,00 

64 Verapamil, cloridrato de 120mg Sandoz COMP. 3000 1,25 3.750,00 
TOTAL  625.948,00 

  
  
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 Uirauna 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 Presencial nº 
00003/2015, 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 Uirauna, 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 00003/2015, 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 00003/2015 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame: 
  
- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64. 
Valor: R$ 625.948,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Uirauna. 
  

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015 
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria 

  
  
  
  
 
 

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 Uirauna 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 Presencial nº 00003/2015, 
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 Uirauna, 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 00003/2015, 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 00003/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 
- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 
- 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64.

Valor: R$ 625.948,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Uirauna.
 

Uirauna - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
e lubrificantes para abastecimento da frota municipal e veículos locados da cidade e Uiraúna -; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO BENEVENUTO DE 
ALENCAR - R$ 123.505,00; J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 140.600,00; 
POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME - R$ 466.400,00.

Uiraúna - PB, 08 de Janeiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento da frota municipal e 

veículos locados da cidade e Uiraúna -.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 01.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARICULAÇÃO POLTICA 04.122.1000.2002 

- MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 33.90.30.01 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
03.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 04.121.1000.2086 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DA SEC. DE PLANEJAMENTO 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30.01 - 
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
05.00 - SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA 04.123.1000.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FAZENDA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 07.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
15.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0050.2037 - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.361.0050.2039 - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.361.0050.2041 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA PNAT 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.361.1000.2008 - MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA 
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL 08.122.1000.2007 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SE. DE CIDA-
DANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.00 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 
E TURISMO 04.122.0180.2085 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA 14.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.122.1000.2010 
- MANUTENÇÃO E AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.00 
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1000.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08.244.0020.2066 - MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA FNAS/IGDBF 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00001/2015 - 08.01.15 - ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR - R$ 123.505,00
CT Nº 00002/2015 - 08.01.15 - J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 140.600,00
CT Nº 00003/2015 - 08.01.15 - POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME - R$ 466.400,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Locação mensal de um 
veículo tipo utilitário, destinado ao gabinete do prefeito conforme especificação constante no anex; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ERIVAN ANTONIO DE MORAIS 
- EVENTOS EPP - R$ 72.000,00.

Uiraúna - PB, 19 de Janeiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de um veículo tipo utilitário, destinado ao gabinete do prefeito conforme 

especificação constante no anex.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 01.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA 04.122.1000.2002 - 

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110101- RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00007/2015 - 19.01.15 - ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS EPP - R$ 72.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Contratação de profis-
sional para prestação de serviço de Consultoria e assessória técnica junto a Prefeitura Municipal 
d; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ALBERTO LIMA 
SARMENTO - R$ 26.400,00.

Uiraúna - PB, 08 de Janeiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviço de Consultoria e assessória 

técnica junto a Prefeitura Municipal d.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1000.2003 - MANUT. DAS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
110101 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00004/2015 - 08.01.15 - CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - R$ 26.400,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva: Contratação de profissional para execução dos serviços técnicos de assessoria jurídica, 
no âmbito judicial, em todas as; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

Uiraúna - PB, 15 de Janeiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional para execução dos serviços técnicos de assessoria jurídica, 

no âmbito judicial, em todas as.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.
DOTAÇÃO: 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1000.2003 - MANUT. DAS ATIVI-

DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 110101 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00006/2015 - 15.01.15 - ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 42.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015.
OBJETO: Contratação de profissional para execução dos serviços técnicos de assessoria jurídica, 

no âmbito judicial, em todas as.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALI-
ZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERV. DE CONTABILIDADE E PLANEJ. 
ORÇAMENTARIO LTDA - R$ 84.000,00.

Salgadinho - PB, 12 de Janeiro de 2015
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZA-

ÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Salgadinho: 02040.04.123.0200.2006 - MA-

NUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.35.0000 - SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e:
CT Nº 10002/2015 - 12.01.15 - CONPLAN SERV. DE CONTABILIDADE E PLANEJ. ORÇAMEN-

TARIO LTDA - R$ 84.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTORIAL ESPECIALIZAÇÃO PARA 
OS SERVIÇOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 48.000,00.

Salgadinho - PB, 12 de Janeiro de 2015
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS

Prefeita
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTORIAL ESPECIALIZAÇÃO PARA OS 

SERVIÇOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Salgadinho: 02030.04.122.0200.2093 - MANU-

TENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3390.35.0000 - SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e:
CT Nº 10001/2015 - 12.01.15 - LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 

48.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional para Elaboração dos Projetos Complementares, Pluviais, 
Hidráulico, Sanitário, Especificações Técnicas e Orçamento para Ampliação do Complexo Neurofuncional 
Maria Moura de Aquino, na Rua Prefeito Manoel Lordão - Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00001/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS: 
16.00 - Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde -10.301.2019.1050 - Construir / Reformar 
/ Ampliar Unidades de Saúde, 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 31.12.2015. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e EDJAN DE OLIVEIRA CUNHA 
- R$ 14.500,00 – Quatorze Mil e Quinhentos Reais - CT Nº 00024/2015 – 15.01.2015.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2015.
OBJETO: Contratação de Profissional para Elaboração dos Projetos Complementares, Pluviais, 

Hidráulico, Sanitário, Especificações Técnicas e Orçamento para Ampliação do Complexo Neurofuncional 
Maria Moura de Aquino, na Rua Prefeito Manoel Lordão - Guarabira.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 14/01/2015.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 às 
09h00min, que tem como objetivo Aquisição de Combustíveis, Óleo Lubrificante, Óleo de Freio, Filtros, 
Óleo para Caixa de Marcha, Óleo Hidráulico, e Graxas, destinados a manutenção, funcionamento e 
consumo dos veículos deste município e da Secretaria de Saúde, conforme descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 
às 09h30min, que tem como objetivo Aquisição de Material Didático e de Expediente, destinados a 
distribuição nas escolas municipais e consumo de diversas Secretarias deste município,  conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital 
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 
às 10h00min, que tem como objetivo AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS, CÂMARA 
DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DESTE MUNICÍPIO,  
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar 
o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 às 
10h30min, que tem como objetivo Aquisição de Alimentação do tipo café da manha, almoço e jantar, 
destinados aos funcionários contratados diversos e do PSF, PSBF, deste município,  conforme descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 
às 11h00min, que tem como objetivo Aquisição de produtos Gráficos, destinados ao consumo deste 
município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados 
poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015, no dia 26 de Fevereiro de 
2015 às 11h30min, que tem como objetivo a Contratação de 01 (Uma) Empresa no ramo laboratorial, 
destinada a realizar EXAMES LABORATORIAIS do povo carente deste município, conforme descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015, no dia 26 de Fevereiro de 2015 às 
12h00min, que tem como objetivo a Aquisição de produtos de Informática destinados ao consumo deste 
município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados 
poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, no dia 27 de Fevereiro de 2015 às 
09h00min, que tem como objetivo a contratação de pessoa física ou jurídica, para prestação de servi-
ços de consultoria em Recursos Humanos e Individualização do FGTS para este município, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital 
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, no dia 27 de Fevereiro de 2015 
às 09h30min, que tem como objetivo a contratação de uma empresa para prestar ao Município de 
Monte Horebe –PB, os Serviços de Correção e confecção da Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social, em cumprimento da LEI 12.810/2013 e suas alterações, bem como 
da regularização junto a RFB – Receita Federal do Brasil, emissão de CND, apoio administrativo junto 
ao RH/ Secretaria de finanças, confecção da DCTF -  Declaração de Créditos e Tributos Federais, Rais 
e DIRF, podendo refazer GFIP de 1999 ate 2015, Certidão Conjunta da RFB, Certidão CRF do FGTS, 
adesão e acompanhamento dos parcelamentos da Lei 10.522/2002, conforme descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015, no dia 27 de Fevereiro de 2015 às 
10h00min, que tem como objetivo a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para: Acompanhamento 
de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento de 
arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos órgãos competes, mediante meio físico (Convênios 
no Âmbito Federal, Estadual e Repasse através da Caixa Econômica Federal), conforme descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015, no dia 27 de Fevereiro de 2015 
às 10h30min, que tem como objetivo a Aquisição de Agua Mineral, Refrigerantes de 02 (dois) litros, 
Salgados  e Doces, destinados ao consumo deste município, conforme descritos e especificados no 
ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 09 de fevereiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado e diário 
de Combustível, lubrificantes e filtros para o abastecimento da frota de veículos perten; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR - R$ 
41.830,00; J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 97.700,00; POSTO E COMERCIO 
PETROLEO LTDA -ME - R$ 386.900,00.

Uirauna - PB, 08 de Janeiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES - Secretaria

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de Combustível, lubrificantes e filtros para o abasteci-
mento da frota de veículos perten.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 20.91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0040.2029 - MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.301.0040.2035 - MANUT. DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BASICA - PAB 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.301.0040.2074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - FMS/PMU 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.301.0040.2093 - MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE 
DA FAMILIA - NASF 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.00 - SECRETARIA DE SAUDE 10.122.2000.2009 - MANUT. E 
ADM. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Uirauna e:
CT Nº 00005/2015 - 08.01.15 - ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR - R$ 41.830,00
CT Nº 00006/2015 - 08.01.15 - J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 97.700,00
CT Nº 00007/2015 - 08.01.15 - POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA -ME - R$ 386.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E 
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto à: SEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA. – R$ 24.000,00

Marizópolis (PB)., 07 de Janeiro de 2015
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E 

CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB
FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.040 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0020.2005 

– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DE ASSINATURA: 07.01.2015
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E SME SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LTDA.
CONTRATO: 0001/2015
VALOR R$: 24.000,00

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS IN 000001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E 

CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei 8666/93 e suas alterações
AUTORIZAÇAO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07.01.2015

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 0001/2015, que objetiva : Fornecimento parcelado e 
diário de combustíveis, filtros e lubrificantes, destinados à diversas secretarias para os veículos pró-
prios e locados deste Município de Marizópolis/PB. HOMOLOGO o presente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE ANDRADE & CIA. LTDA., ao valor de R$ 447.285,00

Marizópolis (PB)., 08 de Janeiro de 2015

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de combustíveis, filtros e lubrificantes, destinados 

à diversas secretarias para os veículos próprios e locados deste Município de Marizópolis/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 001/2015
CONTRATO: 0002/2015
VIGÊNCIA: Até o exercício financeiro de 2015
DATA DE ASSINATURA: 08.01.2015
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E MARIA DE FÁTIMA 

CARTAXO DE ANDRADE & CIA. LTDA.
CONTRATO: 0002/2015
VALOR R$: 447.285,00

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 0003/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de materiais elétricos para Iluminação Pública no Município de 
Marizópolis/PB. HOMOLOGO o presente procedimento licitatório em favor de: CONSTRUTORA 
CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA., ao valor de R$ 357.952,10

Marizópolis (PB).,19 de Janeiro de 2015

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de materiais elétricos para 

Iluminação Pública no Município de Marizópolis/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 003/2015
CONTRATO: 0005/2015
VIGÊNCIA: Até o exercício financeiro de 2015
DATA DE ASSINATURA: 19.01.2015
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E CONSTRUTORA 

CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA.
VALOR R$: 657.952,10

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 0006/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
de serviços em gerenciamento eletrônico dos documentos de diversas secretarias do  Município 
de Marizópolis/PB. HOMOLOGO o presente procedimento licitatório em favor de: MARIA IRISMAR 
PEREIRA SOARES, ao valor de R$ 50.000,00

Marizópolis (PB).,23 de Janeiro de 2015

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de serviços em gerenciamento eletrônico dos documentos 

de diversas secretarias do  Município de Marizópolis/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 006/2015
CONTRATO: 0007/2015
VIGÊNCIA: Até o exercício financeiro de 2015
DATA DE ASSINATURA: 23.01.2015
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS E MARIA IRISMAR 

PEREIRA SOARES 
VALOR R$: 50.000,00

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 0005/2015, que objetiva: Serviços de locação de 
veículo para transporte escolar da rede de ensino municipal destinado à secretaria de educação 
do  Município de Marizópolis/PB. HOMOLOGO o presente procedimento licitatório em favor de:  
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 405.588,00

Marizópolis (PB)., 26 de Janeiro de 2015

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial Nº 0005/2015, que objetiva: Serviços de locação 
mensal de veículos destinados à diversas secretarias do Município de Marizópolis/PB. HOMOLOGO 
o presente procedimento licitatório em favor de:  CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS 
LTDA., no valor de R$ 900.000,00

Marizópolis (PB)., 26 de Janeiro de 2015

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO – CNPJ/CPF  075.369.254-68, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação No 
4714/2014  em  João Pessoa Pb,  17  de  Dezembro de 2014 – Prazo de 730 dias. Para a atividade 
de: FAZENDA DE CARCINICULTURA COM 22 VIVEIROS DE ENGORDA DE CAMARÃO.  Na 
FAZENDA TELHA S/N – DISTRITO DE OLHO DAGUA – Município de CUITE DE MAMANGUAPE 
– UF: PB.  Processo 2014-007984/TEC/LO-8868.

PRJC – CAMARÃO LTDA – CNPJ 05.200.298/0001-05, Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação No 4651/2014 em 
João Pessoa Pb, 15 de Dezembro de 2014 – Prazo de 1460 dias. Para a atividade de: Fazenda 
de Carcinicultura , PRJC – Camarões Ltda., composta por 12 viveiros com área de 37,71 ha,  uma 
pré-bacia  e bacia de sedimentação com 4,21 ha, diques, canal de abastecimento, bacia de decan-
tação e despeca, instalações de apoio com 1.338 ha; totalizando 15,12 ha , área útil  de 57,4 ha . 
Na FAZENDA ATALAIA – ZONA RURAL, Municipio de SANTA RITA PB.  Processo 2014-005007/
TEC/LO-8157. 

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – AUTO POSTO PATOENSE, CNPJ/CPF 
04.442.186/0001-90, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Autorização Ambiental para a atividade de: TRANSPORTE DE COMBUSTÍ-
VEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), EM 01 TANQUE REBOQUE- PLACA MNB 7019/PB  E  
01 CAMINHÃO TRATOR M. BENZ AXOR 2644- PLACA OGD 1878/PB. ORIGEM: PETROBRÁS 
CABEDELO/PB. DESTINO: PATOS/PB, situado na RUA IRINEU JOFFILY, 50, SANTO ANTONIO, 
PATOS - PB. Processo nº 2015-000639/TEC/AA-3361.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 14-00051-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 25 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas, na 
Sala de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 003/2015. Objeto: Aquisição de 
Hidróxido de Sódio Líquido a 50% para utilização na ETA de GRAMAME, na cidade de João Pessoa 
no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano 
Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 
3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site 
www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIGÉSIMA PRIMEIRA CHAMADA
O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais, no uso 

de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público 
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 10/02/2015 a 24/02/2015, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 - ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0010  RAFAEL BRUNO CRUZ DE SOUZA  3067967

João Pessoa (PB), 09 de fevereiro de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS
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